ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ
ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦﻫﺎﻱ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ

اعضای شورای سياستگذاری جشنواره
دکتر هاشم بنیهاشمی
دکترسید موسی پور موسوی
دکترگشتاسب مظفری
وحید شاه حسینی
دکتر ساسان بصیری
مصطفی رئوفی
سعید شاهحسینی
دکتر نازك نوبری
مهندس سیمین اشرفیان
حمید قربانی
هانیه هود سنی
علیرضا اسكندری
شهرام سردشتی
سید مهرداد محمدی
سید محسن صالحی

همکاران ستاد اجرایی
فریبرز عظیمی
محمد مهدی حامد
روشنك افتخاری یزدی
میترا شكرلبان
شهرزاد رفیعی فر
فرازنه فیضی
آذر خیریان
مژگان پوریزدان
تامارا نظری
نرگس آقائی
یعقوب قاسمی
اکرم رحیمی
فاطمه قلی نژاد
مریم احمدزاده
جمال رشیدی
نفیسه نیك عمل

همکاران كميته علمی
دکتر حسین محمدیان
دکتر محمدهادی پوینده
مینا نامی
معصومه پیشرو
سمیه خسروی
نبی اهلل رمضانی
سید رحیم موسوی
حسین خوراشادی زاده
رضا مالحسینی اردکانی
منصوره صادقی
میالد امینی
فرزانه فرامرزی
ابوذر تقیپور
زهره تاجیك
رمضان فیروزجایی
راضیه تاجیك

سمیه لطفی

عاطفه هوشمندی

زهره دباشی
فاطمه باالخانیان
ترانه بهفروز

انوشیروان ناصر مستوفی
نوشین مظفری
فرنوش مرتضوی

مرضیه رضایی

الله فرهادی

سمیه راهپیما
کامران رحیمی
مصطفی احمدی
مانوشاك نظری
الهام امیری
منظر اردستانی
حمیدرضا حافظ نیا
بهناز جنابی

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

دکتر محمد تقی رهنمایی
دکتر جمال کامیاب
دکتر آزیتا رجبی
دکتر اصغر نظریان
دکتر رحیم سرور
دکترحمید ماجدی
دکتر محمدرحیمی
دکتر نوید سعیدی رضوانی
دکتر مصیب زاده
دکتر محمود قلعه نوعی
دکتر سیدموسی پورموسوی
دکتر حسن ابراهیمی
دکتر حسن مجیدیان
دکتر مریم کامیار
دکتر مسعود رضایی
دکتر مجید زارعی
دکتر ناصر براتی
دکتر ابراهیمی
دکتر باقریان
دکتر براتی
دکتر جعفر حق پناه
دکتر مجید درودیان
دکتر رحمت محمدزاده
دکتر مجتبی رفیعیان
دکتر محمد رضاحافظ نیا
دکتر پورجعفر
دکتر تقوایی
دکتر اسفندیار زبردست
دکتر سیدمحسن حبیبی
دکتر فرشاد نوریان
دکتر کرامت ا ...زیاری
دکتر محمدمهدی عزیزی
دکتر مهدی حجت
دکتر آرا تومانیان
دکتر پوراحمد
دکتر غالمرضا طالقانی
دکتر قریب

اعضای كميته داوری
دکتر شریف مطوف
دکتر مهدی حجت
دکتر پاك زاد
دکتر آرا تومانیان
دکتر سید محمود کاشانی
دکتر پوراحمد
دکتر شریف زادگان
دکتر غالمرضا طالقانی
دکتر فرخ مشیری
دکتر قریب
دکتر مرتضی قورچی
دکتر مطیعی
دکتر حسین پور
دکتر منوچهراکبری
دکتر سلطانی
مهندس محمود توسلی
دکتر محمود جمعه پور
دکتر حسین میرزائی
دکتر مصطفی پودراتچی
محمد مشاری
دکتر علی خاکساری
دکترحسین کالنتری
دکتر غالمرضا لطیفی
دکتر محسن پاکنژاد
دکتر محمد شیخی
احمد زنگانه
دکتر علی آدمی
دکتر امیر کرم
علی غیاثی
دکتر بهلول علیجانی
دکتر اسماعیل شیعه
دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی
دکتر باقری
دکتر حسن افراخته
دکتر بروجردیان
دکتر عطاء اله عبدی
دکتر چاوشیان
دکتر موسی کمانرودی
دکتر حشمتی
دکتر وحید ریاحی
دکتر حمزه پور
دکترزهرابیگم حجازی زاده
دکتر خاك زند
دکترسیمین توالئی
دکتر خانمحمدی
دکترعزت اله قنوانی
دکتر دزفولی
دکترعلی شمایی
دکتر رضاخیرالدین
دکترعلی موحد
دکتر سیدعبدالهادی دانشپور
دکترفرزانه ساسان پور
دکتر شریعت
دکترفرهاد عزیزپور
دکتر علی الحسابی
دکترمحمد سلیقه
دکتر فاطمه مهدیزاده
دکترمحمد سلیمانی مهرنجانی
دکتر کلینی
دکترمراد کاویانی راد
دکتر مجردی
دکتر هادی اعظمی
دکتر مرادی
دکتر ناصر رضائی
دکتر مرتضایی
دکتر سعید غفرانی
دکتر مسرد
دکتر مسعود غنیزاده
دکترمصطفی بهزادفر
دکتر مظفر صرافی
دکتر ثباتی
دکتر حسن غفاری
دکتر جمشیدی
دکتر هادی اعظمی

دکتر قائمی
دکتر ملكی
دکتر کیومرث حبیبی
دکتر هوشمند علیزاده
دکتر حسن احمدی
دکتر اسماعیل رك رك
دکتر زینی وند
دکتر شاه کرمی
دکتر علی میر
دکتر محسن صمدی
دکتر ناهید فالحیان
دکتر علی اسكندری
دکتر برك پور
دکتر سیدبهشید حسینی
دکتر غالم رصاحقیقت نائینی
دکترپروین پرتوی
مهندس محمود ارژمند
دکتر باقری
دکتر پیربابایی
دکتر حمید محمدی

ﻢ اﷲ ا ﻦ ا ﻢ
د ﺮ از ا د ﺪا د
د ر ﻤﺎی و د دﻟ ﺸﺎی

ﺘﺎ ﺶ د را از راه داد
د د ﺖ ﺮد دو ﺮای

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩﻫﺎ ،ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ،
ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ...ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ
ﻧﺨﺒﻪﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺟﻬﺶ ﻋﻠﻤﻲ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ -ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ
ﺷﻬﺮ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ
ﺟﻨﺠﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ،ﺗﺨﺼﺺ ،ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﮔﺮﺍﻥﺑﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ،
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺗﺮﺩﻳﺪﻱ ،ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻭ ﺧﻼﻕ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ -ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ،ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ،ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﻼﻕ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻋﻠﻢ
ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻋﻠﻤﻲ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ  ...ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻗﻄﻌﺎً ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﻖ
ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ -ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩ.
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ )ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﺗﻼﺷﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻏﻨﺎء ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﻭﺷﮕﺮﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ
ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺳﺖ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ،ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ،ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ« ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺛﻤﺮﻩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ.
ﺩﻛﺘﺮ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

م ﺪا وﺪ ﺟﺎن و د

زﺪ ﯽ ﻪ ﯾ ﺘﺎی ﺮ ﻨﺪی ﻣﺎ ﺖ
ﻪ ﻪ ﺟﺎ ﺖ

ﯽ ﻪ ﻮد ﻮا ﺪ و از ﻪ رود
م آن ﻪ دم ﭙﺎرﺪ

ﯾﺎد

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯﻧﻔﻮﺫ ﻋﻠﻢ ﻭﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ
ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺮﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺗﻼﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺩﻗﺖ ،ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭ
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﻱ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ  ،...ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺤﺮﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﻭ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﻱ ﻋﻠﻤﻲ -ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
»ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ« ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﻫﻞ ﻋﻠﻢ
ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ
ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ .ﻧﻬﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺁﺭﺍﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺗﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺗﻼﺷﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺍﺭﺝ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﻬﻮﺩ
ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮﻱ
ﻭﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ  ۲۵ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ  ۱۳۹۲ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ » ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦﻫﺎﻱ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ« ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ -ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎﻱ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻻﺯﻡ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ 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.
ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ

ﺑﺎ ﻪ ﻌﺎ ﯽ
ﺍﺯ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺸﺮﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺳﺖ .ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﺪﻩ،
ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ .ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺪﺭﺕ
ﻭ ﺗﺠﻠﻴﮕﺎﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ .ﺑﻲﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ
ﻧﻘﻄﻪﻫﺎﻱ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻥ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﮔﺮﺍﻥ
ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﻥ ،ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻥ ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ
ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﻭ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﭘﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ،
ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ
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ﺗﻮﺿﻴﺢ:
ﻛﺘﺎﺏ ﭼﻜﻴﺪﻩﻫﺎﻱ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺷﻬﺮﻱ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﭼﻜﻴﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻥﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻻﺯﻡ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ،ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻥﺷﺎﺍ ...ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺰﺭﮔﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻮﺑﺖﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ
ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
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مقاالت

شهر در مناسبات جدید زندگی 24 
شهر جدید آلمر :از تولد تا آستانه بلوغ
پارسا ارباب

چکیده:

شهر جدید آلمر به واقع یکی از نمونه های منحصر به فرد و موفق در میان شهرهای جدید عصر حاضر ،به
عنوان توسعه های از پیش برنامه ریزی شده با هدف تعادل بخشی به نظام های سکونتی است .این شهر که
در اراضی احیا شده بر بستر آب احداث گشته است ،در کمتر از  25سال ،پویایی و رشدی را به نمایش می
گذارد که تا چندی دیگر آن را در مقام پنجمین شهر بزرگ هلند قرار خواهد داد .توسعه مرحله به مرحله و
پیوسته شهر بر اساس شماری هسته های نیمه مجزا ،توجه به ارتقاء ظرفیت های اشتغال و نیز مشارکت و
همبستگی اجتماعی هم زمان با فراهم ساختن بستر کالبدی -فضایی مناسب در شهر به عنوان مکانی برای
زندگی و هم چنین برقراری ارتباط منسجم و هدفمند با نواحی شهری اطراف ،از جمله دالیل پدیدار شدن این
رشد و پویایی و جایگاه یافتن شهر در منطقه کالنشهری رانشتاد است.
کلید واژه :شهر جدید آلمر ،برنامه ریزی شهری ،پویایی شهری
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برنامه ریزی توسعه شهرها بر پایه رقابت پذیری شهری
مژگان خلیلی.نسیم شاهواری

جهانی سازی موجب تحرک جهانی منابع ،سرمایه ها و انسان ها شده است .از این رو رقابت شهرها در جلب
توجه ،تمرکز ،سرمایه ،کسب و کار ،بازدید کنندگان ،استعدادها و رویدادهای مهم ،شدت یافته است .ایجاد
برند شهری به مثابه یک ابزار راهبردی به منظور ایجاد مزیت رقابتی شهر ،به یک کنش مرسوم تبدیل شده
است تا از این طریق تاریخ ،کیفیت محل ،شیوه زندگی ،و فرهنگ تبلیغ شود و فرصت ،قدرت یا نفوذ شهر در
محیط رقابتی افزایش یابد .راهبرد دشوار برندسازی شهری ایجاد هویتی برای شهر است که از گستره ای از
متغیرهای مفهومی نظیر تاریخ ،مردم شناسی ،اقتصاد ،سیاست و خط مشی ها توسعه یافته است .یک شهر
اغلب دارای پندارهای قابل شناسایی خاص یا ارزشهای درونی ادراک شده از ساکنان آن است .برای مثال
میالن به معماری ،نیویورک به تنوع و پویایی ،و توکیو به مدرن بودن شناخته می شود .برند سازی شهری،
راهبردی است که به شهر هویتی فراموش نشدنی میدهد و ابزاری است که قادر است ارزش محوری شهر را
به سرعت منتقل کند .همچون تدوین چشم انداز ،برندسازی شهری با چالش بزرگی مواجه است که ریشه در
خلق و برجسته نمودن هویتی از ارزش های متنوع دارد که همواره ملموس نیستند و ممکن است عالئق گروه
های مختلف اجتماعی در شهر را نمایش دهند .در منابع مختلف ،برند شهری تعاریفی مختلفی دارد ،که از
جمع بندیشان می توان به چنین تعریفی رسید :برند نمودن ،به مفهوم انجام آنچه که به جذب مشتریان
(ساکنین ،سرمایه گذاران ،شاغالن و  )...جدید و حفظ مشتریان قدیمی کمک می کند ،است ،شهر برند شده
دارای ویژگی هایی از جمله ،داشتن داستان یا پیشینه ،ویژگی منحصر به فرد ،ارزش ،تصویر و  ..است.
کلید واژه :جهانی شدن  ،رقابت پذیری

شهر در مناسبات جدید زندگی 24 
از اصول اسالمی تا شهرهای ایرانی
ستاره زینل زاده

چکیده:

شهر اسالمی به منزله انعکاس ارزشهای اسالمی است که گذشته از تمام گوناگونی های متاثر از عوامل
طبیعی ،غرق در ایمانی واحد است و ظرفی برای زندگی و حصول به لقااهلل فرد مومن .از زمان محمد
مصطفی(ص)استواری اسالم ریشه در شهرها داشته است و تمدن اسالمی ضرورتا ویژگی شهری را دارا بوده
است .به همین دلیل اسالم جهت ساخت شهر بر پایه اسالم نیزآموزه هایی دارد .باز شناسی اصولی که مورد
تاکید اسالم وبه ویژه قرآن است وتداوم سیر تاریخی و اصیل اولیه آنها می تواند در تبلور مجدد مفهوم شهر
اسالمی راهگشا باشد .در این مقاله تالش شده است با کنکاش در متون و اسناد معتبری همچون قرآن کریم
چنین آموزه هایی را استخراج کند .روش این تحقیق مروری و فراتحلیلی است .ونهایتا این آموزه ها در قالب
اصول اساسی اسالم و در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و کالبدی دسته بندی می شوند و نمود عینی و
کالبدی این آموزه ها در شهرهای ایرانی پس از ظهور اسالم مورد واکاوی قرار می گیرند.
کلید واژه :شهرسازی اسالمی ،شهر ایرانی ،مبانی حکمی فرهنگ اسالم
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بررسی شهرهای مجازی
عبدالصمی سپاهی

چکیده:

در این مقاله به مقایسه شهرهای مجازی و روابط درونی آنها پرداخته می شود .چهار نمونه شهر مجازی مورد
بررسی عبارتند از :آمستردام  ،هلسینکی  ،کیوتر و مجموعه شهرهای آمریکایی  .هر کدام از این شهرهای
مجازی اهداف متفاوتی را مدنظر قرار می دهند که این اهداف عبارتند از:تجارت الکترونیکی ،برقراری ارتباط
عمومی در فضای مجازی به وسیله افراد جامعه .خدمات مختلف این شهرها در فضای مجازی وابستگی به
برنامه های متفاوت سیستمی دارد که بر اساس آن طراحی شده اند.
کلید واژه :شهر -مجازی -اینترنت

شهر در مناسبات جدید زندگی 24 
نقش فنآوری های نوین ارتباطی در جذاب سازی فضای شهر
عباس شهریاری

چکیده:

فناوری های نوین ارتباطی به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است .در این
عرصه شهر نیز بواسطه تحول مفهوم فضای شهری و ظهور زیر ساخت های نوین ارتباطی و اطالعاتی
متحول می شود .مطالعات و بررسی ها نمایانگر تاثیر این فناوری ها بر همه عرصه های محیط شهری است،
جذاب ساختن مکان ها و فضاهای عمومی شهر در تمام طول سال برای شکوفایی و رونق جوامع ضروری
است .پژوهش های شهری و زیست محیطی نشان می دهد که عموم مردم خواستار چند منظوره بودن و
مدرن بودن تجهزات شهری و زیبا سازی هرچه بیشتر فضای شهر هستند .طراحی مدرن فضاهای شهری و
شکل گیری عناصر بصری که تصویر هر شهر را به وجود می آورند ،خاطره هایی زیبا را برای هر بیننده در
ذهن باقی می گذارند .در این مقاله درصدد بررسی نقش و تاثیر فناوری های نوین ارتباطی در جذاب سازی
فضاهای عمومی شهری هستیم .روش هایی که در آن فن آوری و بازنمایی رسانه ای بخشی از ادراک ،رویه
و سبک زندگی شهری می شود.
کلید واژه :شهرگرایی -ارتباطات -فن آوری های نوین ارتباطی
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جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید
پژوهش موردی :کالنشهر تهران
علیرضا محمدی مظفر صرافی جمیله توکلی نیا

چکیده:

این مقاله در ابتدا "خدمات پیشرفتۀ پشتیبان تولید" ( )APSرا تعریف می کند و به نظریه های پیرامون
کارکرد و رفتار فضایی  APSمی پردازد .سپس جغرافیای شرکتی  APSتهران را در مناطق  44گانه
شهرداری ،با هدف تبیین جایگاه فراملی کالنشهر در شبکۀ شهری جهانی ،تحلیل می کند .از حدود 4555
شرکت ارائه دهندۀ این خدمات 455،نمونه را مورد پرسشگری و مصاحبه قرار می دهد .یافته های این
پژوهش نشان می دهد که -7 :کالنشهر تهران ،مرکز فرماندهی و مدیریت خدمات پشتیبان تولید در ایران
است  -4تهران از نظر پیوندهای جهانی به واسطۀ  ، APSاز جایگاه ضعیفی برخوردار است و هنوز شهر
جهانی محسوب نمی شود  -4از نظر سازمان فضایی ،خدمات  APSجغرافیای جدیدی را بر مبنای اقتصاد
شرکتی شکل داده است و آن عبارت است از" :کانون خدمات شرکتی کالنشهر تهران" .
کلید واژه :شهرهای جهانی ،خدمات پیشرفتۀ ،کالنشهر تهران

شهر در مناسبات جدید زندگی 24 
هزینه در پشتیبانی سرویس های فناوری اطالعات
مجید غالمی

چکیده:

امروزه سرعت پیشرفت تکنولوژی به صورت قابل توجهی در حال افزایش است و صنایع وابسته نیز الزم است
خود را با آن هماهنگ سازند .صنعت فناوری اطالعات وارتباطات نیز که زیر ساخت بقیه صنایع قرار دارد باید
به عنوان ارکان توسعه و شتاب صنایع با دقت و حساسیت بیشتری حرکت کند .پیشرفت تکنولوژی همواره
تغییراتی نیاز خواهد داشت که با هزینه های غیر متعارف همراه خواهد بود .بنابراین الزم است برنامه ای
هوشمندانه جهت انسجام و شتاب بخشیدن به آن و همچنین مدیریت هزینه ها ی آن تدوین گردد .به این
ترتیب شیوه برنامه ریزی وحرکت در تمام ابعاد مهم خواهد بود .یکی از مهمترین وجوهی که برای حفظ
اعتبار فناوری اطالعات و گسترش آن اهمیت دارد جلب رضایت مشتری و حفظ آن است .در این مقاله پس
از تعریف فرایند ها و فعالیتهای مورد نیاز پشتیبانی خدمات با استفاده از چهار چوب مدیریت خدمات فناوری
اطالعات  ITIL v3.0و مدل نگهداری و تعمیرات ناب ( )TPMتدوین می شود و با استفاده از روش
کارت امتیازی متوازن ) (BSCمدلی برای ارتباط کیفیت مورد انتظار مشتری با هزینه ها برقرار می کند و
تالش نماید با کنترل انتظار مشتری  ،هزینه را در سطح قابل قبولی حفظ نماید.

کلید واژه :هزینه  ،پشتیبانی سرویس ،فناوری اطالعات ،چهار چوب
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اهمیت طراحی و اجرای طرح محله مجازی در توسعه اقتصادی منطقه 71
مطالعه موردی :بازار مبل ایران
نویسنده :مهدی یسری

چکیده:

با توجه به نقش محوری بازار کسب و کار و تجارت در نگرش اقتصادی به منطقه  74شهرداری تهران و
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
در توسعه اقتصادی محله ،با روش پژوهش میدانی و انجام بررسی هایی جهت ارزیابی تاثیرات مثبت طراحی
و اجرای طرح شبیه ساز محله مجازی در محله مورد نظر و نیز آماده ساختن بخشی از این طرح و ارائه آن
به صورت راهکار اجرایی به شهرداری تهران ،انجام گرفته است.زمان پژوهش آذر و دی ماه سال  7444و
مورد مطالعه بازار مبل ایران واقع در محله یافت آباد می باشد  .با انجام طرح فوق الذکر ،امکان دید سه بعدی
اماکن تجاری و فروشگاههای موجود در این بازار وانجام خرید مجازی و تعیین موقعیت مکانی و نحوه
دسترسی به محل مورد نظر در محیط این شبیه ساز منعکس شده و مانند یک دفترچه راهنمای تعاملی،
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.
کلید واژه :شبیه سازی سه بعدی ،طرح محله مجازی ،توسعه اقتصادی ،منطقه  74شهرداری تهران

شهر در مناسبات جدید زندگی 47 
جهانی شدن و شهر
محمد عطاری

چکیده

بی شک یکی از پردامنه ترین و بحث برانگیزترین مباحث که چند دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته ،جهانی
شدن است؛ جهانی شدن در ذات فرهنگ مدرن نهفته است ،شبکه ای است پیچیده و به سرعت گسترش
یابنده از پیوندها و وابستگی های متقابل که وجه زندگی مدرن به شمار می رود؛ اگرچه گروهی معتقدند که
این پیوند از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته است.

اگر جهانی شدن را به عنوان یک جریان و روند اجتماعی پویا که در آن قید و بندهای جغرافیایی حاکم بر
روابط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و...تضعیف شده است در نظر بگیریم ،شاید دیگر نتوان به
سادگی به تشریح تأثیر آن بر شهرها پرداخت .اما از آنجا که در این پدیده افزایش ارتباطات جوامع (با حفظ
خصوصیات اصلی فرهنگی -منطقه ای) با یکدیگر و افزایش امکان تأثیرگذاری بر جوامع دیگر مطرح می
شود ،لزوم بحث در این مورد به راحتی احساس می شود.

در این مقاله هدف بررسی ساختار شهر و تأثیر پدیده جهانی شدن بر آن می باشد .لذا نخست سعی بر ارائه
تحلیلی بر پدیده جهانی شدن و زمینه ها و خاستگاه های علمی آن می باشد .سپس با توجه به آغاز تقریبی
روند جهانی شدن ،تعریفی از شهر و شهرنشینی در دوران مدرن و سپس عصر اطالعات ارائه می گردد و در
نهایت نحوه تحول شهرها به سوی جهانی شدن و تغییرات ساختار فضایی و همچنین نقش شهر در ارائه
عملکردهای جهانی مورد بررسی قرار می گیرد.
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جهانی شدن و شهرهای منطقه خاورمیانه
 علی موحد، علی شماعی،حسین محمدیان

: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

44  شهر در مناسبات جدید زندگی
شهرهای هوشمند و آینده توسعه شهری
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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شهر هوشمند و شهرنشینی در ایران افق 7141
نوید کمالی

چکیده:

در طول دو دهه گذشته  ،تالش محققان و پژوهشگران عرصه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در سطح جهان
بر کشف و توسعه راه کارهای توسعه پایدار اجتماعات انسانی در قالب شهرها و کالن شهرها بوده است زیرا
بدلیل رشد بی سابقه جمعیت شهرنشین قرن  47میالدی عصر توسعه شهر نشینی در جهان تعریف گشته
است  .کشورهای در حال توسعه در طول سه دهه اخیر شاهد شکل گیری مجموعه ای از کالنشهرهای و
شهرهای جدید بوده است بطوری که پیش بینی می شود طی سالهای  4555تا  4545بیش از  %45رشد
جهانی شهر نشینی مربوط به کشورهای در حال توسعه باشد  .از این رو متاسفانه کمبود منابع طبیعی و
خشکسالی های پی در پی در منطقه خاورمیانه و ایران همزمان با رشد بی رویه جمعیت و آلودگی محیط
زیست تهدیدات بالقوه ای را برای ادامه حیات جوامع انسانی در منطقه مطرح نموده است  .سند راهبردی
چشم انداز  7252جمهوری اسالمی ایران در یک افق بیست ساله ایران را کشوری الگو  ،پیشگام و توسعه
یافته با تاکید بر مردم ساالری دینی و عدالت اجتماعی و دارای جایگاه اول منطقه ای می داند لذا دست
یافتن به این جایگاه مبتنی بر توجه و اهمیت قائل شدن به سرمایه های اجتماعی ملت ایران خواهد بود از
این رو با توجه به سیاستهای نظام اسالمی مبتنی بر افزایش رشد جمعیت و با نظر به محدودیت های منابع
طبیعی و زیست محیطی کشور بایستی رویکردی مبتکرانه و هوشمندانه توسعه شهر بکار گرفته شود  .لذا در
این مقاله سعی شده است با تعریف و تبیین الگوی نوآورانه توسعه پایدار شهری در قالب مفهوم شهر هوشمند
( )Smart Cityو شهر دانش محور ( )Knowledge Base Cityبه بیان الگوهای مقابله و پیشگیری از
تهدیدات اجتماعی و زیست محیطی در روند توسعه شهر نشینی در ایران افق  7252پرداخته شود .
کلید واژه :شهر هوشمند  ،برنامه ریزی شهری  ،مدیریت شهری

شهر در مناسبات جدید زندگی 44 
بررسی و ارائه راهبردهای ارتقای جایگاه اقتصادی کالنشهر تهران از طریق مدیریت
استراتژیک در حوزه کسب و کار
سمانه نیازخانی -دکتر غالمرضا کاظمیان

چکیده:

در جهان امروز شهرهای بزرگ یا کالنشهرها ،عمالً به کانونهای پویایی ،تولید و توسعه اقتصادی،اجتماعی
جهان معاصرتبدیل شدهاند.تهران با وجود اینکه کالن شهر است و از جهاتی جهانی نیز هست،اما هنوز
نمیتوان آن را از نظر شبکه فشرده اقتصاد سرمایهداری جزو جهان شهرها به شمار آورد  .امروزه بهبود محیط
کسب و کار به عنوان یک راهبرد شناخته شده اقتصادی مد نظر قرار می گیرد .از دید برخی صاحب نظران،
این راهبرد ،مکمل و حتی پیش نیاز راهبرد خصوصی سازی است؛ این پژوهش در پی یافتن الگویی راهبردی
است که متکی بر «نوآوری» که یک منبع بومی و با مستعد سرمایه گذاری و گسترش است ،بتوانند در بهبود
فضای کسب و کار تهران موثر باشند .در الگوی راهبردی حاصل از نتایج این پژوهش استفاده بهینه از
امکاناتی که تاکنون ایجاد شده اند با کمک ارتقای ابزارهای نرم(مطالبه عمومی،اصالح قوانین ،نظارتهای
درونی ،ایجاد نفع اقتصادی و بازار خرید محصوالت نوآورانه) را جایگزین تأکید بررشد روزافزون مراکزرشد و
نوآوری ،افزایش مفاد قانونی کرده است.
کلید واژه :جهانی شدن ،کالنشهر تهران ،بهبود فضای کسب و کار،
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تهران در فرایند جهانی شدن با تاکید بر حجم تجارت خارجی
سعید ضرغامی -میالد قهرمان پور

چکیده:

جهانی شدن واقعیت عصر حاضر است مدیران شهری و برنامه ریزان در تالش هستند تا وارد این چرخه شوند
و از اثرات مثبت آن بهر مند گردند کالن شهرهای جهانی با توجه به شاخص های مختلف ،میزان تاثیر
گذاری خود را در این فرایند ارتقا دادند .در این راستا برانیم به بررسی جایگاه کالنشهر تهران در شبکه
شهرهای جهانی بپردازیم شاخص مورد برسی در این پژوهش حجم تجارت بین المللی است که با روش
توصیفی  -تحلیلی و استفاده از آمار و ارقام به بررسی جایگاه و نقش کالنشهر تهران در فرایند جهانی
پرداخته ایم .نتایج بدست آمده بر اساس شاخص حجم تجارت بین المللی نشان می دهد که تهران نتوانسته
است در گروه شهر های جهانی قرار بگیرد و همانگونه که تیلور در سال 4554تهران را در حاشیه شهر های
جهانی می بیند تحقیق حاضر نیز این امر را تایید می کند .در این راستا پیشنهادهایی مانند تقویت بنیان های
اقتصاد شهری و استفاده از پتانسیلهای کالن شهر تهران پرداخته شده است.
کلید واژه :جهانیشدن اقتصاد ،کالنشهر تهران ،حجم تجارت خارجی

شهر در مناسبات جدید زندگی 44 
توسعه کالن شهرها در مسیر اقتصاد جهانی
رسول منتظری

چکیده:

جهانی شدن یکی از بارزترین ویژگیهای قرن بیست ویکم است که از آن به عنوان «گفتمان غالب» نام برده
می شود .جهانی شدن را می توان بسط و گسترش و به عبارتی تشدید فعالیت های اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان توام با نوعی فشردگی زمان  -مکان دانست که نمود این فعالیت ها
درحوزه اقتصاد با عنوان اقتصاد جهانی بروز و ظهور کرده است .رابطه بین جهانی شدن و شهرها بدین
صورت است که از یک طرف ،جهانی شدن در کالنشهرها اتفاق می افتد و از طرف دیگر ،شهرها ظرف روابط
وتعامالت جهانی شدن هستند .هدف اصلی نوشتار حاضر ،تأمل در باب وضعیت جهانی شدن وکالنشهر است
تا چگونگی فرایندهای جهانی شدن را در بعد اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه کالنشهرها مورد بررسی قراردهد.
این مقاله با روش توصیفی و اسنادی در صدد بررسی این موضوع است  ،بر این اساس تحوالت توسعه
شهری در ارتباط با تحوالت اقتصادی و به طور خاص سرمایه داری تحلیل شده بطوریکه اقتصاد جهانی به
عنوان ویژگی بارز جهانی شدن نتیجه تحول سرمایه داری از سرمایه داری سازمان یافته به سرمایه داری بی
سازمان ،توسعه شگرف ارتباطات و فشردگی روزافزون زمان و مکان بوده است .جهانی شدن و اقتصاد
جهانی با وجود پیشینه قبلی از دهه  7445به بعد تحت تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات  ،چارچوب های
نظم های جدید جهانی ،گسترش شرکت های چند ملیتی ،تجارت بین الملل توسعه چشمگیری داشته است.
لذا تأکید تحقیق حاضر بر رابطه توسعه کالنشهرها با جهانی شدن و اقتصاد جهانی از این زمان است ،هر
چند این بررسی به معنای نفی تأثیر تحوالت فوق در دوره های قبل نخواهد بود.
کلید واژه :جهانی شدن ،اقتصاد جهانی  ،توسعه کالنشهرها
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بررسی  74سال ارائه خدمات الکترونیک شهری
نوید کمالی

چکیده:

فناوری اطالعات و ارتباطات  ،مهمترین دست آورد قرن بیست و یکم می باشد .از جمله مهمترین دست آورد
های این تکنولوژی کاهش انجام محاسبات  ،افزایش میزان تبادل اطالعات و آسان و کم هزینه تر کردن داد
و ستد ا است که باعث افزایش میزان تعامالت فی مابین سازمان ها و ادارات با مردم شده است و همین امر
سبب شده تا میزان رفت و آمد های درون شهری عموم مردم برای پیگیری مطالبات روزمره اداری به
کمترین میزان خود کاهش یابد  .کاهش هزینه های زندگی اجتماعی در مشهد سبب شده است تا عالوه بر
افزایش رضایت مندی شهروندان  ،زمینه های الزم برای کاهش هزینه های شهر نشینی فراهم شود لذا
امروزه در مشهد ضریب دلبستگی اجتماعی به شهر مطلوب توصیف می شود  .این مقاله با هدف تحلیل و
آنالیز سرویس های خدمات شهری که در طول یک دهه از آغاز پروژه شهر الکترونیک مشهد به ارائه
سرویس به شهروندان پرداخته اند نگارش یافته است
کلید واژه :شهر الکترونیک  ،مدیریت شهری  ،خدمات شهری
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بررسی نقش بازاریابی آنالین بر ایجاد موضع مناسب از برند شهری
سید محسن طباطبایی مزدآبادی  -بهنام قربانی فرد

چکیده:

امروزه ورود سیستم های الکترونیکی به تمامی امور امری غیر قابل انکار می باشد که بازاریابی نیز از این امر
مستثنی نمی باشد .ورود این نوع بازاریابی در میان گردشگران  ،می تواند از جهات مختلف باعث افزایش
جذب گردشگر در منطقه ای خاص گردد .در این تحقیق سعی بر این است تا نقش کانال های مختلف
بازاریابی آنالین بر ایجاد موضع مناسب از برند شهری مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژه :برند شهری  ،بازاریابی آنالین  ،موضع یابی
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بایسته های بو م شناسی سیاسی شهر :الگوی توزیع تاج پوشش درختی و نابرابری فضایی در
شهر تهران
تاجالدین کرمی ،محمد سلیمانی ،حسن افراخته ،حسین حاتمی نژاد

چکیده:

توزیع نابرابر فضای سبز ،نوعی تولید اجتماعی محسوب م یشود که اغلب در یک چرخه بازخوردی ،با ایجاد
شرایط بوم شناسانه نامتوازن ،نقش خود را بر کیفیت محیط و تشدید نابرابری های درون شهری اعمال
میکند .
هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی پراکنش تاج پوشش درختی واقع در عرصه کاربری های مسکونی (فضای
سبز خصوصی) به منظور شناسایی عوامل مؤثر در نابرابری کیفیت محیط زندگی در شهر تهران است .مقاله
حاضر به لحاظ نظری از رهیافت بوم شناسی سیاسی شهر بهره م یگیرد .از منظر بو مشناسی سیاسی شهر،
عناصر شهری و از جمله فضای سبز ،نوعی تولیدات اجتماعی به شمار می روند که تجسم و تحول آنها متأثر
از اقتصاد سیاسی ،الگوی مالکیت عمومی و خصوصی حاکم بر جامعه است .بعالوه این تحقیق نوعی پژوهش
همبستگی محسوب می شود .برای تهیه پایگاه داده های جغرافیایی مورد نیاز و تحلیل آنها ،از فنون سنجش
از دور و روش های تحلیل آماری استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع تاج پو شش
درختی در شهر تهران ،نابرابر و نامتوازن است .همچنین با عنایت به روابط متعامل تاج پوشش درختی و
کیفیت محیط زندگی شهری ،همبستگی درونی ارزش شاخص متوسط پوشش گیاهی با سایر شاخص های
اکولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی موثردر نابرابری های فضایی در شهر تهران ،در چارچوب تحلیل
عاملی مورد توجه قرار گرفت .نتایج تحلیل مذکور نشان دهنده آن است که "عوامل اقتصادی -اکولوژیکی"،
"الگوی استقرار اقشار اجتماع ی و کیفی ت سکونت "" ،کیفیت سازه و بافت شهری"" ،تراکم خانوار در
واحد مسکونی" و "تمرکز و تراکم جمعی ت و کاربر یها ی آالینده" ،به ترتیب بیشترین نقش را در
آشکارسازی نابرابری فضایی در شهر تهران دارند.
واژه های کلیدی :فضای سبز شهری ،بوم شناسی سیاسی شهر ،نابرابری فضایی ،شاخص نرمال شده پوشش ()NDVI
گیاهی

شهر در مناسبات جدید زندگی 47 
بررسی مفهوم نوین «شهروندگرایی» در محور تاریخی چهارباغ عباسی اصفهان
احمد پورمختار

چکیده:

در دوران معاصر به فراخور تحوالت اجتماعی-سیاسی و نیز با ظهور جامعهشناسی نوین ،مفهوم شهروندگرایی
یا شهروندمداری تبلور تازهای یافته است .با توجه به اهمیتی که شهروندگرایی و مشارکت شهروندان در
طراحی و توسعه شهر و فضاهای شهری در چهارچوب مباحث توسعه پایدار اجتماعی و توسعه پایدار شهری
دارد ،این مقوله امروزه مورد توجه جامعۀ معماران ،طراحان شهری و پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است.
فضاهای شهری در اغلب شهرهای سنتی ایران تا حدود زیادی بر مبنای مقیاس انسانی و نیازهای مادی و
معنوی بومی مردم شکل گرفتهاند و در ارتباط و انطباق مناسبی با بسترهای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی
میباشند .میتوان گفت که بسیاری از اصول و ویژگیهای شهروندگرایی در فضاهای شهری که امروزه
مطرح است ،به گونهای دیگر و در قالبی سنتی و بومی در شهرها و فضاهای شهری سنتی ایران ،از جمله
محور تاریخی چهارباغ اصفهان قابل مشاهده است.

کلید واژه :فضای شهری ،شهروند ،شهروندگرایی ،توسعه پایدار
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ارزیابی عوامل مؤثر برتعیین برند برای شهرهای کوچک ،مطالعه موردی :شهر آران و بیدگل
فهیمه استادیان بیدگلی

چکیده:

در این تحقیق عوامل مؤثر بر تعیین برند برای شهرهای کوچک مورد ارزیابی قرار گرفته و به عنوان مطالعه
موردی ،شهر آران و بیدگل انتخاب شده است .طبق ادبیات تحقیق بیان شد که برند اختصاص به کالن
شهرها نداشته و شهرهای کوچک نیز می توانند از شیوه های برند سازی کالن شهرها استفاده کنند .به
همین منظور متغیرهای استراتژی منظر ،پروژه های زیرساخت ،ساختار سازمانی و مدیریتی  ،رفتار شهری،
تصویر شهر و برند شهر در نظر گرفته شد و با استناد به ادبیات و پیشینه پژوهش ،مدل پیشنهادی و فرضیه
های تحقیق طراحی گردید .داده های تحقیق از طریق  744پرسشنامه جمع آوری شد و جهت آزمون فرضیه
های تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای مدل تحقیق ،از مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزارAmos

و برای بررسی روابط بین متغیرها نیز از ضرایب رگرسیونی معنادار با بهره گیری از شاخص جزئی()p-value
 ،استفاده شده است .نتایج بیانگر این است که استراتژی منظر ،پروژه های زیرساخت ،ساختار سازمانی و
مدیریتی و رفتار شهری بر برند شهر تأثیر گذارند؛ همچنین تصویر شهر آران و بیدگل بر برند شهر تأثیر گذار
بوده و رابطه بین سه حوزه _استراتژی منظر ،پروژه های زیرساخت وساختار سازمانی و مدیریتی_ و برند شهر
را میانجی گری می کند؛ اما رابطه بین رفتار شهری و برند شهر را میانجی گری نمی کند.
کلید واژه :بازاریابی شهری ،برند شهری ،بازاریابی مکان
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تحلیل جایگاه شهرهای اسالمی خاورمیانه در شبکه شهرهای جهانی
حسین محمدیان

چکیده:

شهرها در طول تا ریخ خود از دولت شهرهای یونان باستان تا شهرهای اسالمی و شهرهای قرون وسطی با
یکدیگر در ارتباط و همواره منشأ اصلی تحوالت جوامع بشری بوده اند نمونه بازر ارتباطات و تحوالت را در
شهرهای اسالمی از جمله مکه ،بغداد ،بصره ،اصفهان،قرطبه و قاهره در طول سدههای هشتم تا دهم بعد از
میالد که در فرایندهایی مهم و اغلب جهانی ،درگیر بودهاند میتوان مشاهده کرد .منطقه خاورمیانه پس از
یک دوره طوالنی افول و فترت امروزه عرصه در حال ظهور جهانی شدن است و شهرهای آن بشدت در حال
ورود به عرصه جهانی شدن و به طور فزایندهای در حال اتصال به شبکه شهرهای جهانی میباشند.
آنچه در این تحقیق به عنوان هدف دنبال میشود ،تبیین دامنه جهانی شدن کالنشهرهای منطقه خاورمیانه و
جایگاه این شهرها در شبکه شهرهای جهانی است .این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی انجام شده و یافته-
های آن نشان میدهد هرچند که شهرهای اسالمی برای دوره طوالنی به عنوان بازیگران اصلی در سطح
جهانی مطرح بودهاند ،اما بدلیل عدم توجه به شکلگیری نهادهای مدنی ،استعمار و رانتیر بودن اغلب دولت-
های منطقه طی یک دوره بسیار طوالنی نتوانستهاند در فرآیند جهانی شدن نقش چشمگیری داشته باشند ،اما
امروزه برخی از این شهرها به مدد موقعیت جغرافیایی و با برخورد صمیمانهای که با سرمایه و اقتصاد جهانی
داشتهاند ،توانستهاند در شبکه شهرهای جهانی جایگاه مناسبی داشته باشند.
واژگان کلیدی :شهراسالمی ،جهانی شدن ،خاورمیانه ،شهر جهانی
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پایان نامه ها
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آموزش در راستای توسعه پایدار (آموزش شهروندان جامعه محلی  -جهانی در راستای تحقق
توسعه پایدار)
فریبا حیدری

چکیده:

در نگرش های جدید توسعه ،انسان در محورتوجه قراردارد ،زیرا انسان عامل فعال و منابع مادی و طبیعی
عوامل غیرفعال به حساب می آیند.آموزش در توسعه پایدار از اهمیت زیادی برخوردار است،آموزش مد نظر
توسعه پایدار آموزشی است که منجر به تربیت انسانی خالق ،مشارکت جو ،توانمند و دارای تفکر انتقادی که
توانایی درک مسائل و حل مشکالت خود و محیط را دارد می شود .برای تولید منابع انسانی با شرایط فوق
نیازمند سیاست هایی مبتنی بر"الگوی آموزش در راستای توسعه پایدار" هستیم .در این الگو آموزش ابتدایی
و پایه بسیار اهمیت دارد و از اهداف آن شکل گیری جامعه یادگیرنده و آموزش مادام العمر است .در این
نوشتار ویژگی ها و اصول این الگو بیان و سپس طرح پیشنهادی ارائه شده است .واژگان کلیدی :توسعه
پایدار ،توسعه پایدار انسان محور ،نظریه سرمایه انسانی ،الگوی آموزش برای توسعه پایدار ،توسعه پایدار و
دمکراسی،دهه آموزش برای توسعه پایدار،آموزش پایه،آموزش مادام العمر ،جامعه یادگیرنده ،آموزش برای
توسعه پایدار و شهروند جامعه محلی -جهانی.
کلید واژه :الگوی آموزش برای توسعه پایدار ،آموزش مادام العمر
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طراحی چارچوبی برای سیستم مدیریت امنیت اطالعات با رویکرد شناسایی و ارزیابی عوامل
کلیدی در شهرداری تهران
مطالعه موردی :شهرداری منطقه71
علیرضا کرمی

چکیده

جهان وارد عصر اطالعات شده است .چگونگی بهرهبرداری از اطالعات در درون سازمان به موفقیت یا
شکست سازمان منجر میگردد .این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص هایی که در سیستم
مدیریت امنیت طراحی چارچوبی برای سیستم مدیریت امنیت اطالعات با » اطالعات در شهرداری تهران
موثر میباشند و با عنوان ارائه شده است (« .رویکرد شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی در شهرداری تهران
(مطالعه موردی شهرداری منطقه  74این تحقیق از حیث هدف ،کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع
پیمایشی است .جامعه آماری ،خبرگان آشنا بهسیستم مدیریت امنیت اطالعات در شهرداری تهران بوده است.
برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و روش میدانی استفاده شده و ابزار اندازهگیری نیز پرسشنامه بوده،
توزیع پرسشنامه به صورت حضوری و همچنین ازطریق پست الکترونیکی بوده است.برای آزمون پایایی
پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیههای تحقیق نیز (شناساییشاخصها) از آزمون دو
جملهای استفاده شده است .برای رتبه بندی و اولویتبندی شاخصهای شناساییشده ازاستفاده گردیده است.
 DEMATELتکنیک در حوزه امنیت  &ISO/IEC 27001و ITIL،PCI DSS ،BS 7799 44554

 COBIT،با بررسی پنج استاندارد اطالعات یازده شاخص شناسایی گردید و با آزمون دوجملهای مشخص
گردید هر یازده عامل در شهرداری تهران به الویت بندی عوامل  DEMATELنیز موثر بر سیستم مدیریت
امنیت اطالعات است .سپس با استفاده از تکنیک رتبه بندی عوامل بر اساس تعامل با عوامل دیگر به ترتیب
سیاستهای  DEMATELپرداخته شد .خروجی تکنیک امنیتی ،سازماندهی امنیت فناوری اطالعات،
مدیریت داراییها ،امنیت فیزیکی و محیطی ،مدیریت ارتباطات و عملیات ها ،مدیریت و کنترل میزان دسترسی
ها ،امنیت منابع انسانی ،مدیریت حوادث امنیت اطالعات ،مدیریت تداوم کسبوکار ،سیستمهای اطالعاتی
(تولد ،توسعه و نگهداری) و تطابق و سازگاری با قوانین به دست آمد .همچنین سیاستهای امنیتی ،سازماندهی
امنیت فناوری اطالعات و تطابق و سازگاری با قوانین به عنوان عوامل علی چارچوب سیستم مدیریت امنیت
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اطالعات  DEMATELشناخته شدند .با جمعبندی نتایج به دست آمده از تکنیک در شهرداری تهران ارائه
گردید.
کلیدواژه :شاخص های امنیت اطالعات ،DEMATEL ،سیستم مدیریت امنیت اطالعات ،تکنیک
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بررسی تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شهر تهران
زهرا کوثر

چکیده:

مهمترین چالش پیش روی کارگزاران بخش عمومی و دولتی ،پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر
شهروندانی است که بخش عمومی ،مشروعیت خود را از وجود آنها کسب می کند و از طرفی با گسترش
روزافزون علوم و نیز بکارگیری سریع اینترنت در تمام ابعاد زندگی انسان و به تبع آن باال رفتن سطح توقعات
مردم از دولت ها ،مباحث جدیدی جهت پاسخگویی بهتر ،سریعتر و دقیق تر به مردم مطرح شده که یکی از
آنها موضوع دولت الکترونیک می باشد .در این مقاله ضمن پرداختن به تعاریف مختلف صاحبنظران از دولت
الکترونیک ،تالش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که " استقرار دولت الکترونیک تا چه حدی بر
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها تأثیر دارد؟ " سازمان ها ،تأثیـر عمده ای بر سیستـم اجتماعی دارند و
لذا چگونگی فعالیت های آن ها باید بگونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن
زیان ،سازمان های مربوطه ملزم به جبران آن باشند .ضمن اینکه سازمان ها فراتر از آن ملزم به منفعت
رسانی به جامعه و زیست محیط خود می باشند .بدین منظور پس از انجام بررسی های میدانی و کتابخانه ای،
برای مسئولیت اجتماعی از مدل استاندارد سازمان بهره وری آسیایی و برای دولت الکترونیک از مدل مصوب
جمهوری اسالمی ایران برگرفته از تلفیق مدلهای موجود جهانی و بومی سازی آن استفاده شده و بر این
اساس یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین گردید .بر اساس طرح تحقیق و معیارهای اندازه گیری
شاخص ها ،پرسشنامه ای با چهل سؤال طراحی گردید و داده ها با نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به آزمون فرضیات پرداخته
شد و این نتیجه حاصل شد که دولت الکترونیک در افزایش مسئولیت اجتماعی در شهرداری تهران تاثیر
معناداری داشته است و همچنین با بهداشت و ایمنی کارکنان ،مسئله عدم تبعیض و رعایت استانداردهای
ساعات کاری نیز رابطه معناداری دارد.
کلید واژه :مسئولیت اجتماعی ،دولت الکترونیک ،شهروند الکترونیکی
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رابطه دولت الکترونیک با مسئولیت اجتماعی سازمان
زهرا کوثر

چکیده:

مهمترین چالش پیش روی کارگزاران بخش عمومی ،پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی
است که بخش عمومی ،مشروعیت خود را از وجود آن ها کسب می کند و از طرفی با گسترش روزافزون
علوم و بکارگیری سریع اینترنت در تمام ابعاد زندگی انسان ها و به تبع آن باال رفتن سطح توقعات مردم از
دولت ها ،مباحث جدیدی جهت پاسخگویی بهتر ،سریعتر و دقیق تر به مردم مطرح شده که یکی از آن ها،
موضوع دولت الکترونیک می باشد .در این پژوهش تالش شده است ضمن پرداختن به تعاریف مختلف
صاحبنظران از دولت الکترونیک به این سؤال پاسخ داده شود که " آیا دولت الکترونیک بر افزایش مسئولیت
پذیری اجتماعی شهرداری تهران تأثیری داشته است ؟ " برای بررسی این سؤال ،مفاهیم دولت الکترونیک
و ارکان تعاملی آن ،مفاهیم مسئولیت اجتماعی و رابطه دولت الکترونیک با مسئولیت اجتماعی سازمان در
شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و الگوی مفهومی تحقیق ترسیم شد .بدین منظور پس از انجام
بررسی های میدانی و کتابخانه ای ،به تعریف مسئله پرداخته و با بیان ضرورت و لزوم استقرار دولت
الکترونیک و هدف از انجام این پژوهش ،کلیات تحقیق بیان شد .در این پژوهـش برای مسئولیت اجتماعی
از مدل سازمان بهـره وری آسیایـی استفاده شد که  2بعد آن (بهداشت و ایمنی ،عدم تبعیض ،استانداردهای
ساعات کاری و نظام پرداخت) برای بررسی انتخاب گردید .متدولوژی پژوهش و مبانی علمی که منتج به
تنظیم یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی گردید ،بیان شده است .بر اساس طرح تحقیق و معیارهای
اندازه گیری شاخص ها که بر پایه تئوری های علمی تنظیم شده ،پرسشنامه ای با  25سؤال طراحی گردید و
بین کارکنان مناطق  44گانه شهرداری تهران توزیع شد .داده ها با نرم افزار  SPSSو  LISRELمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به آزمون فرضیات پرداخته
شد .آزمون فرضیات ،نشان از تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت اجتماعی (ابعاد بهداشت و ایمنی ،عدم
تبعیض و استانداردهای ساعات کار ) سازمان دارد و در نهایت پیشنهادات محقق به سایر پژوهشگران و
راهکارهای علمی بیان شده است.
کلید واژه :مسئولیت اجتماعی ،دولت الکترونیک ،شهروند الکترونیک
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بررسی رابطه شبکه فردی و دلبستگی به محله در محله ها
سلمه نیکزاد

چکیده:

تحقیق حاضر دلبستگی به محله،نقش شبکه فردی و همچنین شیوه های ارتباطی نوین بر دلبستگی را مورد
بررسی قرار می-دهد.این تحقیق از نوع پیمایشی است که در آن از شیوه نمونه گیری خوشه ای استفاده شده
است .درکل  447پرسشنامه در بین افراد باالی  74سال ساکن درشهر تهران توزیع شده است و اطالعات آن
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .یافته ها نشان داد که روابط افراد بیشتر در سطح فرامحلی است
وشهروندان تهرانی خیلی کم در ارتباط با دیگران از اینترنت استفاده می کنند .دلبستگی افراد به محله
درسطح متوسط می باشد .شبکه روابط محلی فرد بر دلبستگی به محله تأثیر دارد اما روابط فرامحلی مؤثر
نمی باشد .استفاده از اینترنت در ارتباط با دلبستگی به محله رابطه ندارد .سن ،درآمد ماهیانه خانواده و مدت
اقامت فرد در محله با دلبستگی به محله رابطه معناداری داشته است.
کلید واژه :دلبستگی به محله ،شبکه فردی محلی و فرامحلی

شهر در مناسبات جدید زندگی 47 
راه اندازی پارک علم و فناوری مجازی
مهدی محمدپور ترکایش

چکیده:

با وجود اینکه مطالعات مختلفی در مورد پارک علم و فناوری انجام گرفته است؛ اما کمتر به مفاهیم پارک
علم و فناوری مجازی پرداخته شده است .بر اساس مطالعات قبلی ،مرور ادبیات مرتبط با موضوع و تحلیل
داده های کیفی  75مصاحبه رو در رو با خبرگان پارک های علم و فناوری ،یک چارچوب مفهومی برای
بررسی ارتباط بین پارک علم و فناوری مجازی و اثرات آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط
توسعه داده شد .داده های کمی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از  744کسب و کار کوچک و متوسط
مستقر در شهر تهران جمع آوری شده است .سپس ،به منظور تحلیل این داده ها از مدل معادالت ساختاری
بر پایه حداقل مربعات جزئی استفاده شد .هدف این مطالعه ،تحلیل تاثیر راه اندازی پارک علم و فناوری
مجازی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران است .یافته های این پژوهش ،ضمن توسعه
ابعاد پارک علم و فناوری مجازی ،چگونگی تاثیر آن ابعاد را بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط را
آشکار می-سازد .کلمات کلیدی :پارک علم و فناوری مجازی ،عملکرد ،کسب و کارهای کوچک و متوسط،
تهران
کلید واژه :پارک علم و فناوری مجازی ،تهران ،کسب و کارهای کوچک
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تشخیص خودکار خرابیهای سطح معابر با بهره گیری از فن آوری اطالعات
مهرنوش مرادسلطان

چکیده:

در سال های گذشته ،تعدادی سیستم های تجزیه و تحلیل تصویر به صورت خودکار ،برای تجزیه و تحلیل و
مدیریت سطح جاده ها و تشخیص خرابی سطح جاده ،توسعه داده شده اند ،در این پژوهش ،یک روش بهره
وری باال و مقرون به صرفه برای بازرسی خرابی آسفالت با استفاده از تصویربرداری لیزری معرفی میگردد .در
این سیستم پس از که تصاویری از جاده گرفته شدند ،مناطق مربوط به نواحی خراب و گودال ها ،توسط
ماتریسی از چهارگوشه های مربعی شکل و به شکل تخمینی از گودال تشخیص داده می شوند .تصاویر
پردازش شده می توانند به یک سیستم دیگر جهت طبقه بندی و تعیین عمق خرابی وارد شده و تشخیص
تصاویر کامل گردد .الگوریتم تجزیه و تحلیل پیشنهادی قادر به بهبود تصویر جاده از نظر تعیین خرابی و
استخراج خرابی ها و گودال ها در تصاویر به شکل موثر است .برای آزمایش این سیستم ،تصاویری از جاده ها
در نور کم توسط یک دوربین معمولی به همراه نور لیزر گرفته شد .نتایج تجربی نشان می دهد که مدل
پیشنهادی برای تشخیص گودی یا دست انداز و ترک ،به خوبی کار کرده و می تواند تخمین خرابی جاده را
بهبود دهد.سامانه مدیریت روسازی معابر با انجام تحلیلهای فنی و اقتصادی کلیه روشهایی که برای
طراحی ،ساخت ،مرمت و تعمیرات اساسی و بازسازی و روسازی طرح ریزی شده اند .راهکارهای مختلف و
بهینه را برای انتخاب استراتژی های موثری که از نظر فنی و اقتصادی توجیه پذیر هستند را معرفی می
نماید .با استفاده از این سامانه مدیران و سیاستگزاران شهرداری قادر خواهند بود با مشاهده و ارزیابی
فعالیتها و مخارج انجام شده هر یک از طرحهای تعریف شده ،ضمن در نظر گرفتن سیاستهای حاکم بر
شهرداری ،نسبت به انتخاب گزینه های بهینه انواع پروژه های ساخت ،مرمت و تعمیرات اساسی ،بازسازی و
نوسازی و همچنین پروژه های نگهداری بر اساس نیازها و محدودیت های شهرداری تصمیم گیری کرده و
برای تامین و تخصیص بودجه و زمان اجرای ان برنامه ریزی نمایند.
کلید واژه :پردازش تصویر-تشخیص خرابی-فناوری -PMSخرابی آسفالت

شهر در مناسبات جدید زندگی 44 
بررسی مفاهیم شهر دانش و مطالعه امکان سنجی آن
نرگس سخن سنج

چکیده:

در قرن بیست ویکم دو ویژگی بارز و آشکار در بین کشورهای دنیا قابل مشاهده است ؛ گسترش شهرنشینی
و توسعه علم و فناوری .این دو ویژگی  ،خود تحت تاثیر تحوالت عمده اقتصادی – اجتماعی قرن بیستم از
جمله جهانی شدن قرار داشته و زمینه های ورود به دوره فرا مدرن در قرن حاضر را هدایت کرده اند  .این
تقارن درقالب پدیده نوظهوری تحت عنوان شهر دانشی خودنمایی کرده که موجب ایجاد تاثیراتی در عرصه
شهرهای بزرگ دنیا گردیده  .در این تحقیق شهرهای عمده دانشی دنیا بررسی و با استفاده از منابع معتبر
موجود شاخصهای عمده مورد نیاز برای تحقق شهر دانش معرفی گردیده ودر گام بعدی با مطالعه وضعیت
این شاخصها در کالنشهر تهران  ،موقعیت این کالنشهر در این ارتباط بررسی گردیده است
کلید واژه :شهر دانش  ،فناوری اطالعات  ، ،سند چشم انداز
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کتاب ها

شهر در مناسبات جدید زندگی 44 
برندینگ شهری
مولف :کیت دینی
ترجمه :گروه مترجمان

چکیده:

در سال های اخیر ،به لطف نشست های جهانی مختلف نظیر «اجالس هـای جهـانـی سـرویـس
بهـداشتـی» ،موضـوع سرویـس های بهداشتـی از مبحثـی شرم آور به موضوعی بدل شده که اطالع رسانی
گسترده ای پیرامون آن صورت گرفته و بحـثهای جالـب توجهـی را به وجـود آورده اسـت .موضـوع
سرویس های بهداشتی شامل اجزاء گوناگونی از قبیل تدارکات ،برنامـه ریزی و طراحی ،نگـرش های
فرهنگـی ،رفتار ،بهداشت عمومی ،رضایت اجتماعی ،امنیت ،مدیریت و ...است .به سبب غفلـت طوالنـی از
موضـوع سرویـس های بهداشتـی عمومـی جامعه جهانی از جمله بخش های تجاری و سازمان های دولتی و
غیردولتـی به این باور رسیـده اند که این موضـوع نیاز به توجه فـوری دارد و بایـد بـرای آن پاسـخ ها و راه
حل هـایـی جستجو کرد .کتاب حاضر تالش کرده است تا با بررسی جامع موضوع ،پاسخگوی نیاز عالقه
مندان به این مبحث باشد.

شامل:
-

کیفیت زندگی شهری
ورزش و تفریحات و سرگرمی در شهر
سالمت و بهداشت در شهر
اخالق و معنویت در شهر
گردشگری در شهر

فصل دوم

زندگی سالم در شهر سالم

  44چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

مقاالت

زندگی سالم در شهر سالم 44 
تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان
مطالعۀ موردی :شهر جدید گلبهار
علی اکبر عنابستانی ،زهرا عنابستانی

چکیده:

در این پژوهش تالش میشود ضمن بررسی رابطه ،میزان اثرگذاری عملکرد مدیریت شهری بر کیفیت
زندگی از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد .روش تحقیق در این مطالعه تجربی و در بخشهایی
توصیفی -تحلیلی است که برای گردآوری اطالعات با استفاده از روشهای میدانی (پرسشنامه) از  447خانوار
شهری نمونه ،پرسشگری به عمل آمده است .نتایج نشان میدهد رابطهی معناداری بین عملکرد مدیریت
شهری با کیفیت ذهنی و عینی زندگی از دیدگاه شهروندان با ضریب همبستگی  5/454وجود دارد .فراهم
نمودن خدمات شهری توسط شرکت عمران با  24/4درصد بیشترین تأثیر مسقیم را بر کیفیت زندگی
شهروندان بر جای گذاشته است .با توجه به یافتههای پژوهش ،راهکارهایی از قبیل ایجاد زیرساختها و
تجهیزات شهری ،ارائه خدمات شهری گوناگون ،بسط و گسترش روحیهی شادابی ،امیدواری ،اعتماد اجتماعی
و تالش در جهت زیباسازی سیما و منظر شهری با هدف افزایش سطح رضایتمندی ساکنین و غیره در
شهر جدید گلبهار پیشنهاد شده است.
کلید واژه :تأسیسات و تجهیزات شهری ،خدمات شهری ،کیفیت عینی زندگی
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توسعه یک سیستم توصیهگر مبتنی بر  WebGISبرای گردشگری
محمد طالعی ،علیرضا حیدری نیک

چکیده:

توسعهی سامانههای مبتنی بر رایانه به منظور ارائهی اطالعات در خصوص مراکز گردشگری و متناسب با
سلیقهی کاربران ،به طور روز افزونی گسترش یافته است .انتخاب بهترین مکان و تعیین بهترین مسیر جهت
بازدید از مکانهای منتخب ،هدف اصلی در برنامهریزی گردشگری میباشد .اگرچه سامانههای مختلفی جهت
برنامهریزی گردشگری موجود میباشد اما تعداد کمی از این سامانهها به صورت همزمان به عالیق کاربر،
تعیین مسیر سفر و مدیریت زمانی در برنامهریزی گردشگری ،توجه کردهاند .هدف این پژوهش ،طراحی و
پیادهسازی یک سامانه توصیهگر مکانی تحت وب میباشد .در این سامانه ،ارائهی پیشنهادات دقیق و مورد
پسند کاربران با توجه به عالیق و ترجیحات آنها انجام میگیرد .معماری و طرح پیشنهادی سیستم توصیهگرِ
مکان آگاه ،برای گردشگرانی که قصد بازدید از استان یزد را دارند ،پیاده سازی گردیده است .در نهایت با
استفاده از  Google Mapیک برنامه تحت وب جهت برنامهریزی گردشگری تهیه گردیده و به گردشگران
ارائه میگردد.
کلید واژه :سیستم توصیهگر ،گردشگری ،برنامه ریزی سفرGoogle ،

زندگی سالم در شهر سالم 47 
بررسی جایگاه اخالق و ارزشهادر ترافیک با رویکرد جامعه شناسی شهری
طاهره دلک آبادی-سید جالل حسینی

چکیده:

اخالق شهروندی مجموعه ای از قوانین و عرفهای اجتماعی است که میتواند در شهرهای بزرگ و متوسط
همچنین در شهرهای کوچک امکان زندگی مناسب وهماهنگ را بدون تنش چه با یکدیگر و چه با محیط
زیست به وجودآورد .لذا نگاه و رویکرداخالقی دست اندرکاران و ساکنان این شهرها به نهادینه کردن این
رویکرد از طریق یافتن راهکارهای مناسب فرهنگی ،امکان گذار آرام به توسعه پایدار و از میان برداشتن
موقعیتهای نامناسب کنونی و رسیدن به موقعیتهای مناسب را برای نسلهای آینده فراهم مینماید .از آنجاکه
ارزش ها ،پایه و اصل انگیزشی قوی اخالق هستند در این نوشته سعی بر آن است تابا بررسی نقش و
اهمیت ارزشهابه کارکردهای مناسب آنها پرداخته شود.
کلید واژه :اخالق – ارزش -ترافیک
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رضایت خاطر شهروندان از سامانه مدیریت شهری 731
دکتر حشمت خلیفه سلطانی

چکیده:

احساس رضایت شهروندان ازمحیط شهروخدماتی که شهرداری ارائه می دهد،عامل مهمی درجهت ایجاد
انگیزه درمردم برای مشارکت درتوسعه ی شهری وبهبودکیفیت محل سکونت خویش است.راه اندازی سامانه
مدیریت شهری  744به عنوان پل ارتباطی میان شهروندان و مدیران شهری عالوه بر امکان طرح خواسته
های شهروندان  ،خود زمینه بازخورد شکایات و دیدگاه های شهروندان را نیز فراهم می کند .به دلیل ماهیت
این سامانه ( سهولت ارتباط شهروند با آن )  ،رشد آمار مراجعان آن و کارکرد آن در ارائه اطالعات به مدیران
شهری این خدمت می تواند در افزایش مشارکت و نظارت مردم و کاهش فساد اداری موثرباشد  ،لذامقوله
جذب  ،حفظ و رضایت مشتریان اهمیتی دوچندان می یابد  .در این پژوهش توصیفی  -کاربردی ازطریق
پرسشنامه ای محقق ساخته میان جامعه آماری این تحقیق (  744شهروند ساکن منطقه  2شهری کرمان)
که در دی ،بهمن و اسفند ماه  47با سامانه تماس داشته اند به این سئوال پاسخ گفته می شود که چه عواملی
بر رضایت شهروندان از عملکرد سامانه  744شهرداری کرمان موثر است ؟ در این پژوهش پرسشنامه
44سئوالی بر مبنای طیف لیکرت و با توجه به مولفه های ارایه شده در مدل شاخص رضایت مشتری سوئد
تدوین شد .و درآن چهار مولفه رضایت شامل انتظارات قبلی مشتری ( شهروند ) استنباط مشتری ( شهروند )
از کیفیت انجام کارها  ،تمایل شهروند به مراجعه مجدد به این سامانه و نحوه رسیدگی به شکایات شهروند
مورد سنجش قرار گرفت  .نتایج حاصل از داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس
نشان داد که چهار مولفه استنباط مشتری ( شهروند ) از کیفیت انجام کارها ( با نمره میانگین ) 44/4
انتظارات قبلی مشتری ( شهروند ) ( با نمره میانگین  ) 74/4تمایل شهروند به مراجعه مجدد به این سامانه(
با نمره میانگین  ) 74/4و نحوه رسیدگی به شکایات شهروند(با نمره میانگین  ) 4/4بر رضایت خاطر
شهروندان از این سامانه اثر دارد و در این بین عامل استنباط مشتری ( شهروند ) از کیفیت انجام کارها به
عنوان عاملی است که بیشترین سهم را در رضایتمندی شهروندان داراست .

زندگی سالم در شهر سالم 44 
خانواده و اخالق شهروندی فرزندان
تقی ابوطالبی احمدی

چکیده:

خانه درهمه دوران تاریخ زندگی بشری همیشه محیطی مناسب  ،شادی آفرین و سرشار از آرامش و دوستی
ها بوده و بهترین بستر برای رشد عواطف و کماالت انسانی شناخته می شد  .موقعیت اجتماعی  ،وضع
اقتصادی ،افکار عقاید  ،آداب و رسوم  ،آرزوهای والدین و نوع تربیت آنها در طرز فکر و رفتار کودکان نفوذی
فراوان دارد .کودک در آنجا ازکیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا میکند .تجارب سالهای اولیه کودکی که زمینه
ساز شخصیت و اجتماعی کردن اوست نیز در خانواده شکل می گیرد .در چنین محیطی خصلت های خوب
کودک شکوفا می گردد واخالق شهروندی دراوپرورش می یابد .با پذیرش قانون ومقررات شهرنشینی و
اصول شهروندی توسط کودکان در سنین حساس رشد ضمن اینکه آنها از نتایج آن در همه مراحل عمر
برخوردار خواهند شد  ،در این میان مدیران شهری نیز از کودکان به عنوان سفیران سالمت در طراحی شهری
آرام  ،کمک خواهند گرفت.
کلید واژه :خانواده ،کودک ،تربیت اجتماعی ،اخالق شهروندی

  42چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی شاخص های کیفیت زندگی -شهر تهران (محله پونک)
پیام جمالی

چکیده:

امروزه سطح زندگی تنها به مفهوم وضعیت مادی نیست  ،بلکه باید میان زندگی خوب و کمی تفاوت قایل
شد  .چرا که زندگی خوب بیشتر ناظر بر ارزش های اجتماعی و فرهنگی است  ،در حالی که زندگی کمی
یکی کردن اهداف جامعه است .این مطالعه به دلیل ماهیت عینی و ذهنی مفهوم کیفیت زندگی شهری به
دو صورت انجام شده است .از یک طرف ،شاخصهای پیشنهادی با استفاده از اطالعات مرکز آمار ایران و سایر
سازمان های مربوطه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و از طرف دیگر ،به منظور سنجش بعد ذهنی کیفیت
زندگی شهری  ،عالوه بر آمار و اطالعات فوق  ،پرسش نامه ای طراحی شده است که بیشتر ناظر بر ذهنیت
نوع نگاه مردم به مسئله کیفیت زندگی شهری است.
کلید واژه :کیفیت زندگی شهری  -شاخص  -فرایند تحلیل سلسله مراتب

زندگی سالم در شهر سالم 44 
تحلیلی بر کیفیت محیطی باغ های بانوان از دید استفاده کنندگان مزالعه موردی :باغ بانوان
پردیس اصفهان
سارا جناب

چکیده:

فضای گذران اوقات فراغت ،یکی از مهمترین حوزه های عملکردی در شهر است  .این عملکرد در بر گیرنده
مجموعه فعالیت هایی است که شخص به میل خود برای استراحت ،تفریح  ،گسترش اطالعات و آموزش یا
مشارکت آزادانه در زمان فراغت از تعهدات شخصی و اجتماعی انجام می دهد  .کیفیت فضای های گذران
اوقات فراغت یکی از مهمترین مباحث شهری است که به موازات دیگر موضوعات شهری همانند کار،
سکونت و حمل و نقل ،بایستی مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد .امروزه علیرغم ایجاد باغ های بانوان متعدد در
سطح کشور ،ضوابط خاصی در ایجاد اینگونه فضاها تدوین نشده است که الگوی عمل برنامه ریزان شهری
قرار گیرد و بقدر کافی نیز در خصوص کیفیت ،اثر بخشی و کارایی آنها ،پژوهش صورت نگرفته است .هدف
اصلی تحقیق حاضر بررسی کیفیت یکی از قدیمی ترین باغ های بانوان کشور از دید زنان استفاده کننده و
بررسی دالیل موفقیت همچنین ضعف ها و کاستی های این فضا است .روش این تحقیق از نظر هدف
کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی  -تحلیلی است که در آن عالوه بر توصیف و بیان وضعیت موجود ،مسایل
و مشکالت مرتبط نیز مطرح و بر اساس معیارها و شاخص های موجود و با توجه به رویکرد اصلی تحقیق
مورد تحلیل قرار می گیرند .شیوۀ جمع آوری اطالعات میدانی بر پایه بررسیهای عینی محقق وهمچنین
تکمیل پرسشنامه از مراجعین به باغ بانوان و مصاحبه با مسئوالن بوده است .تجزیه و تحلیل داده های کمّی
پرسشنامه با استفاده از روش های آماری ونرم افزار Spssانجام شده است.
کلید واژه :برنامه ریزی ،اوقات فراغت ،باغ بانوان
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بهسازی و نوسازی شهری پروژه ساماندهی گذر مروی
مهرنوش روزبهانی

چکیده:

گذر مروی در حد فاصل خیابان ناصرخسرو روبروی شمس العماره تا خیابان پامنار واقع شده است و از قدیم
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
کاال از اهمیت خاصی برخوردار است .اما متاسفانه با گذشت سالیان دراز ،رنگ فرسودگی بر این گذر و
محدثاتش چیره شد و حتی تاریخ گذشته آن مورد غفلت قرار گرفت.
تا اینکه مسئوالن سازمان زیباسازی شهر تهران به همرا سایر نهادهای مرتبط تصمیم به ساماندهی بخشی از
تاریخ این خیابان گرفتند .طرح موضوع پروژه در سال  7444در کمیسیون فرهنگی– اجتماعی شورای اسالمی
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
سنتی و در قالب همان تهران قدیم ساخته شوند ،طوری که یک شهروند هنگام عبور از گذر مروی احساس
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
تحلیل ارائه راهکار می باشد .در این پژوهش ضمن شناسایی کلی گذر مروی سیر تحوالت کالبدی آن نیز
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.
کلید واژه :گذر مروی ،بازسازی ،ساماندهی ،تحوالت کالبدی

زندگی سالم در شهر سالم 44 
مدیریت منابع انسانی ،برتر از پایبندی
ولی جوکار افشار

چکیده:

در شکاف شکل گرفته بین عملکرد مورد انتظار و واقع شده کارکنان اغلب سرنخ ها متوجه مدیریت منابع
انسانی است .در این میان ساز و کار و چارچوبی که در آن مدیریت منابع انسانی صورت می گیرد ؛ متاثر از
جریانات فرهنگی کالن و خرده فرهنگهای رایج در سازمان است .اما به لحاظ فرهنگ اجتماعی متمایز
جوامع ؛ نوع نظارت و کنترل بر منابع انسانی نیز طبعاً متفاوت است .در این مجال برآنیم تا با تعریف بدیعی از
عنصری درونی به نام پایبندی در حوزه کنترل و نظارت؛ قدری به واکاوی آسیب های ناشی از تعبیرات
شخصی به جای تدبیرات قانونی در نهادینه سازی مفاهیم بپردازیم .تبیین جایگاه پایبندی در متن فعالیتهای
روزانه و به طور ویژه کارکردهای سازمانی براساس نگاه قانون گرایانه  ،تالش نویسنده و جهت کلی این
نگارش می باشد .از این رو به تقسیم بندی بر مبنای ساختار،محیط کار وفرهنگ سازمانی حاکم و ارائه
راهکار متناسب نیز پرداخته شده است.
کلید واژه :پایبندی درونی  ،پایندی بیرونی  ،منش درونی  ،خط مشی
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بررسی سیستم گردشگری
فرهاد دلفان اباذری

چکیده:

پیشرفت فناوری موجب می شود تا و قت انسان بیش از پیش آزاد گردد و زمان بیشتری را صرف اوقات
فراغت خود نماید .در واقع این قرن را باید عصر صنعت گردشگری نام نهاد .به دلیل زیرساخت های فناوری،
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده در قرن بیست و یکم ،پدیده گردشگری یک واقعیت
اجتناب ناپذیر در رفتار و عمل انسان برای ارضای روح کنجکاوی او خواهد بود .سفر به دیگر نقاط دنیا چه به
صورت حقیقی و واقعی و چه به صورت مجازی ،با انگیزه های مختلفی جزو ملزومات زندگی قرن بیست و
یکم و شکل دهنده جریانی است که مرزهای ملی و بین المللی را در نوردیده ،رویکردی فراتر از دولت و ملت
خواهد داشت .گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح محلی می تواند رهیافتی
برای توسعه اقتصادی باشد.
کلید واژه ، :انواع گردشکری ،دیدگاهها ،آثار مثبت و منفی گردشگر

زندگی سالم در شهر سالم 44 
هوش معنوی و سالمندان
طاهره دادوند

چکیده:

دوره سالمندی که یا در حال سپری کردن آن هستیم و یا در آینده خواهیم گذراند،گاهی مورد غفلت واقع می
شود خصوصأ معنویت آنان که می تواند بر افسردگی و اضطراب آنان تأثیر بگذارد .در پژوهش حاضر از بین
کلیه سالمندان مراجعه کننده به مرکز روزانه نشاط مشهد  45نفر انتخاب و به دو گروه تقسیم گردیدند سپس
با ابزار پژهش آزمون شده و گروه آزمایش تحت آموزش هوش معنوی قرار گرفتند .پس از آزمون مجدد با
ابزار پژوهش ،دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتهای این پژوهش نشان داده است که هوش
معنوی و آموزش آن برای این گروه سنی بطور معناداری میتواند در بهبود این عوامل مؤثر باشد.
کلید واژه :هوش معنوی ،سالمندی ،افسردگی ،اضطراب
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تعیین زیرساخت های مورد نیاز گردشگری در روستاها ،نمونه موردی روستای آورگان
علیرضا عطایی نجفی ،حسین الدور

چکیده:

نیروهای طبیعی مبتنی به مورفولوژی اولیه سایت از یک سو و ضرورت استفاده از موهبتهای طبیعی موجود
مانند چشمه ،رودخانه و اراضی کشاورزی از سوی دیگر زمینههای اولیه ایجاد سکونتگاهها را فراهم میآورد.
از عوامل طبیعی مؤثر در استقرار سکونتگاه ها :آب مناسب ،خاک حاصلخیز برای کشاورزی ،واقع شدن در
مسیر دسترسی مناسب ،شیب مناسب جهت ساختوساز ،نزدیکی و مجاورت با سکونتگاههای دیگر را
میتوان نام برد .هستهی اولیه روستای آورگان و استقرار آن به روی شیبهای مشرف به تاالب چغاخور،
واقع در غرب و شمال غربی روستا جدا از این قاعده نیست .لیکن به نظر میرسد عمدتاً به لحاظ نوع فعالیت
اقتصادی و حاصلخیز بودن اراضی کشاورزی در این منطقه با روستاهای کوچک و پراکنده در مجاورت
یکدیگر مستقر شدهاند .در زمان حاضر نیز عالوه بر موارد پیشین ،مجاورت و حتی واقع شدن این روستا در
منطقه نمونه گردشگری چغاخور و نزدیکی به شهرهای خدمات دهنده موجب ادامه سکونت در این روستا بوده
است.
کلید واژه :روستا ،گردشگری ،زیر ساخت ،پایداری ،روستای آورگان

زندگی سالم در شهر سالم 47 
پیوند جوانان با مساجد
فاطمه غنی ،الناز مقدمیان

چکیده:

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای عملی جذب نوجوانان و جوانان به مسجد می باشد .برای این
منظور ابتدا مقدمه ای در تبیین و توصیف موضوع آورده ،سپس به شیوه ها و راهکارهای عملی جذب جوانان
به مسجد از قبیل وضعیت ظاهری مسجد ،هیأت امنای مسجد ،امام جماعت ،برنامه های فرهنگی مسجد،
خانواده ،مدرسه و سایر عوامل پیوند دهنده میان مسجد و جوانان (همراه با آسیب شناسی علل ایجاد فاصله
بین مسجد و جوانان) پرداخته شده و در آخر مقاله بخش نتیجه گیری ومنابع و مآخذ آورده شده است.مساجد
آنگاه خواهند توانست نقش تاریخی خود را در تربیت دینی ،عبادی ،اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی ایفا کنند که
بتوانند مخاطبان خود ،به خصوص نسل نوجوان و جوان را جذب و حفظ نمایند.تقویت مساجد از نظر امکانات
ظاهری مانند رسیدگی به ساختمان مسجد ،تغییر در معماری مسجد،نظافت و امکانات گرمازا و سرمازا،
افزودن بر جاذبه های مسجد مانند برگزاری کالسهای هنری و علمی در رشته های گوناگون ،برگزاری
اردوهای سیاحتی و زیارتی و  ...از راهکارهای عملی برای جذب نوجوانان و جوانان به مسجد ،نماز جماعت و
شرکت در سایر برنامه های فرهنگی آن می باشند.

کلید واژه :مسجد ،جوانان ،نماز ،امام جماعت ،برنامه ریزی فرهنگی
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ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث و تجهیز مجموعه فرهنگی  -ورزشی ایثارگران
(محله شیوا ،ناحیه  ،2منطقه  71شهرداری تهران)
کرم حبیب پور کتابی
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه چهارده

چکیده:

مقاله حاضر با رویکرد ارزیابی تأثیر اجتماعی و از طریق روشهای کمی پیمایش و کیفی مصاحبه عمقی ،به
بررسی تأثیرات اجتماعی مجموعه فرهنگی  -ورزشی ایثارگران در محله شیوا در منطقه  72شهرداری تهران
بر حوزههای مختلف حیات در بین گروههای ذینفع گوناگون مختلف میپردازد .نتایج نشان داد که مجموعه
ایثارگران میتواند بهعنوان یک کارگزار موثر در توسعه ورزش محله و همچنین توسعه اجتماع محلی ایفای
نقش نماید .مهمترین این مجموعه را میتوان براساس سه مالک اصلی تقسیم نمود )7 :از نظر ماهیت تأثیر،
پیامدهای مجموعه ایثارگران را میتوان در دو دسته کلی پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی تفکیک نمود که
مهمترین پیامدهای منفی مجموعه ایثارگران عبارتند از جلوگیری از نور یک طرف مجتمع مسکونی فدک،
اُفت قیمت مجتمعهای مسکونی اطراف و افزایش بار ترافیکی خیابانها و کوچههای اطراف مجموعه  )4در
رابطه با موضوع تأثیر ،مجموعه ایثارگران بر روی 75حوزه فرهنگی ،اجتماعی ،نهادی ،سالمتی ،روحی و
روانی ،کارکردی ،اقتصادی ،مبلمان شهری ،ترافیکی و زیستمحیطی تأثیر گذاشته و هر یک از این حوزهها،
ذینفعان متفاوتی را متأثر میسازد )4 .مجموعه ایثارگران روی سه گروه تأثیر میگذارد :الف) افراد شامل
ورزشکاران و مراجعین به مجموعه ،مربیان ورزشی ،و صاحبان کسبوکار در اطراف مجموعه ب) سازمانها
شامل اداره کل سالمت و تربیت بدنی شهرداری تهران و مشخصاً شهرداری منطقه  ،72اداره کل امور
آسیبهای اجتماعی منطقه ج) بنیادهای اجتماعی شامل شرکتهای خصوصی
کلیدواژه :توسعه ،توسعه اجتماع محلی ،ورزش ،سرمایه اجتماعی ،شهروند فعال

44  زندگی سالم در شهر سالم
 رهیافتی در جهت نیل به توسعه پایدار،گردشگری روستایی
امیر رحمانی

: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
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گردشگری در تهران ،ارایه راه کارهای افزایش سطح کمی و کیفی آن
دکتر محمد رضا چیت ساز ،دکتر محرم علی قربانی

چکیده:

به منظور اصالح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت های دستگاه های اجرایی و ارتقای کارآیی و بهبود
روش های مربوط به موضوعات مربوط به گردشگری شهری پایدار در تهران ،و هم چنین تنظیم وظایف
دستگاه های عمومی ،دولتی و مردمی مرتبط با این موضوع ،طرح مطالعاتی و پژوهشی " گردشگری در
تهران ،ارایه راه کارهای افزایش سطح کمی و کیفی آن " در جهت ایجاد یک تشکیالت صحیح و با ثبات،
ارایه شده است .تدوین و اجرای معیارها و ضوابط و آیین نامههای گوناگون و مناسب ،تنظیم ساز و کار
صحیح گردش کار و برقراری ارتباطات صحیح و روان در بین قسمتهای مختلف و مرتبط ،و جلوگیری از
بروز خلل و آسیب های جاری ،از اهداف این پیشنهاد است.
کلید واژه :تورهای گردشگری ،گروه های گردشگری،مسیرهای گردشگری

زندگی سالم در شهر سالم 44 
بررسی مقایسه ای روش مصاحبه انگیزشی وآگاهی دهنده – ارعابی در ترک سیگار
آرزو سادات ملک نیا

چکیده:

امروزه تمایل به مصرف مواددخانی ازجمله سیگارازمعضالتی است که گریبانگیر جهان شده است.بدون شک
کشورماوشهر ما تهران نیز از این امر مستثنی نبوده تاحدی که نوجوانان در محالت ازاین آسیب مصون نمانده
اند.ساکنین محالت در کالن شهر تهران بعنوان اصلی ترین و بزرگترین سرمایه شهرداری تهران محسوب
شده و اهمیت آن تا حدی است که شاید بتوان به آن بعنوان یک موقعیت استراتژیک و مهم نگریست .خانه
های سالمت و مراکز مشاوره در هر محله وظیفه خطیر رشد،شکوفایی و درمان نیروهای پر توان انسانی را
عهده داراست.انجام هر گونه اقدام درمانی در زمینه ترک نیازمند روش علمی و تأیید شده می باشد .تسلط
علمی و کاربردی این امکان را فراهم می نماید تا با مقایسه روشهای گوناگون بهترین روش راانتخاب نماییم.
یافته های علمی گواه آن است که هر گونه درمان با رویکردانگیزشی توان فردرادر مقابله با هر نوع بیماری
باال برده و فرد مستقیم درگیر درمان شده وباباال رفتن توان خودوعزت نفس در همه موارد موفق می گردد.
بدلیل اجرای مصوبات عدم مصرف دخانیات در شهرداری وشرکت ها و سازمانهای تابعه برنامه ترک سیگار
در واحد مشاوره و روان شناسی مدیریت HSEو طب کار معاونت منابع انسانی شرکت واحد اتوبوسرانی اجراء
گردید .چهار نفربعنوان نمونه انتخاب شدند .ضمن اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیرانه در سطح سامانه
ها نسبت به اجرای برنامه ترک سیگار به روش آگاهی دهنده (دادن آگاهی و ارائه پوسترهای بیماریهای
مربوط به مصرف سیگار ) جهت  4نفر ازمراجعین حاضر در کالس آموزشی و ارائه روش ترک سیگار با
مصاحبه انگیزشی برای  4نفر از مراجعین به دفتر مشاوره که آموزشی در زمینه ترک سیگار ندیده بودنداجراء
گردید .روش پژوهش شبه آزمایشی ازنوع مقایسه ای است.این پژوهش دارای 4فرضیه می باشد-7 .بین دو
روش بکار برده در درمان ترک سیگار ( روش آگاهی دادن  ،ارعابی _ روش مصاحبه انگیزشی) تفاوت معنی
دار وجود دارد -4.درمان ترک سیگار در افراد ترک داده شده به روش انگیزشی پایدارتر از روش آگاهی دادن
_ ارعابی است  -4بین ترک سیگار به روش مصاحبه انگیزشی و عزت نفس و احترام به خود همبستگی
مثبت وجود دارد .نتایج تحقیق حاضر تأیید کننده هر سه فرض ارائه شده است
کلید واژه :ترک سیگار ،روش مصاحبه انگیزشی ،روش آگاهی دهنده – ارعابی
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تدوین مدل خودارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری
دکتر حسین محمد پورزرندی -سید محسن طباطبایی مزدآباد

چکیده:

جامعه آماری این تحقیق را ممیزان سازمانهای خدمات شهری موجود در شهر تهران تشکیل میدهند که از
بین آنها تعداد  45نفر به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .برای جمعآوری اطالعات ،از
پرسشنامهای که محققان تدوین کردهاند ،استفاده شده است و بر اساس روشهای استاندارد ،پایایی و روایی
آن مورد تأیید میباشد .برای آزمون فرضیات ،از آزمون میانگین جامعه استفاده شده است که در نهایت
مشخص گردید مدل خودارزیابی موجود در این سازمانها ،اثربخشی الزم برای جلب رضایت مشتریان را دارا
نمیباشد .در حالیکه مدل خودارزیابی پیشنهادی تحقیق ،مدلی مؤثر در باال بردن رضایت مشتریان است
کلید واژه :خود ارزیابی ،مدل تعالی سازمانی ،مدیریت کیفیت جامع

زندگی سالم در شهر سالم 44 
الگوی توسعه ورزش های بومی و محلی در کشور
دکتر افشار هنرور -دکتر فرزاد غفوری

چکیده:

هدف از این پژوهش طراحی الگوی مناسب توسعه ورزش های بومی و محلی با تاکید بر سه جنبه
اساسی«احیاء»« ،ترویج» و «ارتقاء»در کشور بود .روش این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است و به
صورت پیمایشی انجام شده است .نمونه آماری این پژوهش  4444نفر از دست اندرکاران هیات های ورزش
همگانی و ورزش روستایی و عشایری سراسر کشور ،اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه های
سراسر کشور و متخصصان و کارشناسان ورزشی شاغل در سازمان ها و دانشگاه های کشور تشکیل می
دادند .داده ها توسط روش های آمار توصیفی و نیز تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادالت ساختاری
و توسط نرم افزارهای  SPSSو  LISRELمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج مدل سازی معادالت
ساختاری نشان داد که متغیر های توسعه ای شامل احیاء ،ترویج و ارتقاء تاثیر معنی داری بر یکدیگر در
ساختار مدل دارند .تمامی مراحل در الگوی توسعه ی ورزش های بومی و محلی در محیطی متشکل از 4
عامل اثرگذار قرار دارد و از آنها تأثیر می پذیرد.
کلید واژه :ورزش های بومی و محلی ،توسعه ،احیاء ،ترویج
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تبیین حقوق فردی شهروندی از منظر فقه و حقوق موضوعه
علی اصغر نیشابوری

چکیده:

 -7حقوق شهروندی ،حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطالقی عام
است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت
می کند -4 .در یک جامعه اسالمی انسان ها فارغ از هر نوع اعتقاد و مذهب از حقوق مساوی برخوردارند و
قوانین جامعه برای همه آنها یکسان می باشد .از نظر بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران حضرت امام
خمینی (ره) اقلیت های مذهبی در اسالم احترام دارند و برای همه آن ها آزادی به طور کامل هست .ایشان
همچنین می فرمایند :اسالم تمام عالم را به نظر محبت نگاه می کند ،لذا بیش از هر دینی و مسلکی به اقلیت
های مذهبی آزادی داده است.
کلید واژه :حق ،شهر ،شهروند

زندگی سالم در شهر سالم 44 
حقوق شهروندی در فقه شیعی
علی اصغر نیشابوری

چکیده:

در نظام معرفی شده ی اسالم مجموعه ی نظام هستی از جمله انسان ،برای هدفی خاص آفریده شده است و
تمامی هستی بدون استثناء به سوی آن هدف در حرکت می باشد .رکن اساسی آیین اسالم و حقوق
شهروندی آن ،که در تمامی عرصه ها اثر خود را می گذارد ،اندیشه ناب و کامل توحید است .در حقیقت
ماهیت حقوق شهروندی ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد ،یعنی دارای ماهیتی «اعتباری -واقعی» است،
اعتباری است از آن جهت که متعلق به جعل و اراده خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که
اراده تشریعی الهی همسو با اراده تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسالم در تبیین حقوق شهروندی مبتنی بر
واقعیات و مصالح و مقاصد نفس االمری است.
کلید واژه :حقوق ،فقه ،شهروندی
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حقوق شهروندی و بررسی وضعیت ارتباط با ارباب رجوع
امین مجدیان-فرزانه بیات

چکیده:

معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی ،رعایت و حفظ حقوق افراد و انسانها در بخش کالن جامعه است.
ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین کننده
حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طرق مختلف به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق
نیفتد نمیتوان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته
باشند .بهترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست ».آموزش حقوق شهروندی به معنای
فرهنگ سازی و نهادینه ساختن یک نظام منسجم ازحقوق و تکالیف شهروندی است .مدیریت ارتباط با
شهروند ،تلفیقی از مباحث مدیریتی و فناورانه است تا در کنار هم پاسخ گوی نیاز شهروندان باشد .در سازمانها
عالوه بر اهمیت ویژه ای که باید برای حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع قایل بود این نکته را نیز باید
مد نظر قرار دهیم که همیشه حق با ارباب رجوع نیست؛ بلکه موقعیتهایی پیش می آید که در آن نه تنها حق
با ارباب رجوع نیست ،بلکه بهترین راهکار این است که بر موضع خود پافشاری کرده و از پرسنل خود حمایت
کنیم.
واژگان کلیدی :شهروند ،حقوق شهروندی ،آموزش شهروندی ،مدیریت ارتباط

زندگی سالم در شهر سالم 757 
بررسی تاثیر نقش اماکن مذهبی و فرهنگی بر کاهش انحرافات اخالقی و جنسی در منطقه 71
شهر تهران
مطالعه موردی :محله نعمت آباد و خانی آباد
چکیده:

یکی از مشکالت جهانی شدن،گرایش جوامع در حال توسعه به الگو برداری از فرهنگ وارداتی غرب و جهان
پیشرفته صنعتی و تصادم و اصطکاک فرهنگ بومی با فرهنگ وارداتی است ،که این فرهنگ جدید تالش بر
استیال و غلبه بر گنجینه های فرهنگ معنوی و میراث فکری و بومی اقوام ،و نهایتاً وابستگی و استعمار
فکری این جوامع را دارد.
لذا در برخورد بین این دو پدیده متفاوت و گاه متضاد ،آسیب های فردی و اجتماعی خاصی به وجود می آیند.
اماکن فرهنگی و مذهبی نیزکه بر پایه اصول فکری و آیینی و فرهنگ معنوی و بومی اقوام ،دوام و قوام یافته
اند ،می توانند به عنوان پایگاه مهمی جهت حفظ و اشاعه میراث فرهنگی و اعتقادی مردم یک منطقه ،نقش
مهمی را در کنترل این آسیب ها و کج روی ها ایفا کنند .علی الخصوص که گرایش امروزه مردم و مخصوصا
جوانان این سرزمین به شبکه های جهانی اینترنت و امثال آن ،در کنار استفاده های مفید ،گاهی نیز سبب
بروز برخی از سوء استفاده های غیر اخالقی و پیدایش وگسترش انواعی از کج رفتاری های جدید در جامعه
ایران شده است .از این روی ،دراین پژوهش ،به بررسی نقش اماکن مذهبی و فرهنگی در مهار و کاهش این
نوع از ناهنجاری های اجتماعی پرداخته خواهد شد.
جامعه مورد بررسی ،مردمان ساکن منطقه  74شهر تهران می باشند ،که به طور موردی ،ساکنان محالت
نعمت اباد و خانی آباد ،مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرند .زمان این تحقیق نیز پاییز سال  7444بوده و
روش تحقیق نیز بر مبنای جمع آوری و تحلیل مدارک و کتب موجود ،مطالعه میدانی با رویکرد ژرفانگر می
باشد .هدف تحقیق نیز پاسخگویی به سئواالت و فرضیات پژوهش ،مبنی بر چگونگی تاثیر این اماکن بر
کنترل و کاهش کج رفتاری و ناهنجاری های جنسی و اخالقی ،و نهایتاً ارائه راهکار هایی جهت تقویت این
این کارکرد اجتماعی برای اماکن مذهبی و فرهنگی می باشد.
کلید واژه :اماکن مذهبی و فرهنگی ،انحرافات اخالقی ،کج رفتاری جنسی ،فرهنگ بومی ،فرهنگ سلطه طلب،
باورهای مذهبی ،کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
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مقایسه آنالیز آماری داده های صوتی در مناطق  5و  1تهران
ساناز فتحی ،فاطمه رزاقی ،رویا مرادی

چکیده:

منظور از این تحقیق مقایسه انالیز آماری داده های سنجش صوت در مناطق  4و ناحیه  4منطقه  4تهران می
باشد .این مطالعه درماههای خرداد و تیر  7445در منطقه  4تهران و ناحیه  4منطقه  4تهران انجام گردید که
در ایستگاههای تعیین شده در این مناطق طی سه نوبت در ساعات پیک ترافیک 4الی  74 ،77الی ،72
74الی 74شاخص های مربوط به صدا اندازه گیری ،محاسبه وسپس داده ها جهت انجام آنالیز آماری وارد نرم
افزار  SPSSشد و روابط بین سه نوبت اندازه گیریها در این مناطق بوسیله آزمون پیر سمپل تی تست بررسی
گردید ،همچنین تمامی پارامترهای سنجش صدا اعم از L90،L50،L10 ،Leq ،TNI،LNPجهت تعیین
میزان همبستگی از طریق آزمون همبستگی در این نرم افزار استخراج گردیدند.همان طور که نتایج تحقیق
نشان می دهد در ایستگاهها ی سنجش صدا در هر دومنطقه بین  Leqavنوبت صبح ،ظهر و عصر اختالف
معنی داری وجود داشت ،درحالیکه ناحیه 4منطقه 4بین میانگین تراز معادل صوت صبح با عصر و در منطقه 4
در نوبت ظهر با عصر اختالف معنی دار وجود نداشت.
کلید واژه :آنالیز آماری ،پیک ترافیک ،همبستگی ،سنجش صدا

زندگی سالم در شهر سالم 754 
بررسی عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان شهرداری منطقه  24شهر تهران
فوندا جمشیدی

چکیده:

اکثر متون مرتبط پیشنهاد می کنند که ترک خدمت کارکنان برای سازمان مضر و پرهزینه است .هنگامی که
کارکنان خوب ،سازمان را ترک کنند سازمان باید افرادی را جایگزین آنها نماید و هزینه های جایگزینی و
آموزشی ،از دست دادن تولید ،و قطع رابطه با مشتریان را متحمل شود .به دلیل پیامدهای هزینه زای مرتبط با
ترک خدمت کارکنان ،بسیاری از کارفرمایان هزینه ها و مخارج زیادی را در برنامه های نگهداری کارکنان
صرف می کنند تا از هزینه های ترک خدمت کارکنان جلوگیری کنند .در این تحقیق به بررسی عوامل موثر
بر قصد ترک خدمت کارکنان شهرداری منطقه  45شهر تهران پرداخته شد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه
کارکنان شهرداری منطقه  45شهر تهران بود .این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه انجام و
گردآوری داده ها نیز توصیفی -پیمایشی می باشد .جهت آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار لیزرل و مدل
رگرسیون استفاده شد.
کلید واژه :قصد ترک خدمت ،عدالت سازمانی ،رضایت شغلی
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بازاریابی گردشگری فرآیندی به سمت بهرهوری و پایداری صنعت گردشگری
مهدی خلج

چکیده:

تغییر در الگوی بازاریابی گردشگری ،مسیر تحرک به سمت کسب منافع اقتصادی را در گردشگری پایدار،
منحرف میکند .این گردشگری پایدار ،در غالب بررسی یکپارچه بازاریابی با عنایت به سه عنصر اصلی عدالت
اجتماعی ،حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی میباشد .این مقاله به دنبال بررسی مدل بازاریابی
گردشگری ،در خصوص تکامل محیطزیست برای توسعه صنعت گردشگری میباشد.
کلید واژه :توسعه پایدار ،توسعه گردشگری ،گردشگری ،بازاریابی

زندگی سالم در شهر سالم 754 
ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری اهداف کالبدی طرح جامع شهر جدید گلبهار
علی اکبر عنابستانی ،مهدی وطن پرست ،زهرا عنابستانی

چکیده:

در این پژوهش تالش میشود ضمن بررسی رابطه ،میزان اثرگذاری روند جذب جمعیت و امکانات و خدمات
زیربنایی بر فرایند دستیابی به کاربریهای پیشنهادی از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد .روش
تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی است که برای گردآوری
اطالعات با استفاده از روشهای میدانی (پرسشنامه) از  445خانوار شهری نمونه ،پرسشگری به عمل آمده
است .نتایج نشان میدهد رابطهی معناداری بین جذب جمعیت و امکانات فراهم شده توسط شرکت عمران با
فرایند دستیابی به اهداف طرح جامع در زمینهی کاربریهای پیشنهادی از دیدگاه شهروندان با ضریب
همبستگی  5/444وجود دارد .امکانات و خدمات فراهم شده توسط شرکت عمران  45درصد تغییرات مربوط
به تحققپذیری کاربریهای پیشنهادی را در شهرهای جدید تبیین میکند و روند جمعیتپذیری فقط 75
درصد از تغییرات متغیر وابسته را به دنبال خواهد داشت.
کلید واژه :جمعیتپذیری ،شرکت عمران ،تأسیسات و تجهیزات شهری
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بررسی میزان تأثیر شرکت عمران در تحقق اهداف کالبدی
علی اکبر عنابستانی ،مهدی وطن پرست ،زهرا عنابستانی

چکیده:

در این پژوهش تالش میشود ضمن بررسی رابطه ،میزان اثرگذاری عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید
در زمینهی فراهم نمودن شرایط برای سکونت شهروندان در شهرهای جدید بر تحققپذیری کاربرهای
پیشنهادی بر اساس طرح جامع شهری از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد .روش تحقیق در این مطالعه
تجربی و در بخشهایی توصیفی -تحلیلی است که برای گردآوری اطالعات با استفاده از روشهای میدانی
(پرسشنامه) از  445خانوار شهری نمونه ،پرسشگری به عمل آمده است .نتایج نشان میدهد رابطهی
معناداری بین ارزیابی عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید با تحققپذیری کاربریهای پیشنهادی طرح
جامع از دیدگاه شهروندان با ضریب همبستگی  5/444وجود دارد .تالش شرکت عمران شهرهای جدید در
زمینهی فراهم نمودن خدمات شهری  44درصد تغییرات مربوط به تحققپذیری کاربریهای پیشنهادی را
تبیین میکند و فراهم نمودن تأسیسات و تجهیزات شهری توسط شرکت عمران فقط  74/4درصد از تغییرات
متغیر وابسته را به دنبال خواهد داشت.
کلید واژه :مسکن ،تأسیسات و تجهیزات شهری ،شبکهی معابر ،خدمات

زندگی سالم در شهر سالم 754 
نقش مصالح در ارتقاء کیفیت منظر شهری با تاکید بر پیاده راه های محله ای
مهدی حقیقت بین ،سیما بستانی

چکیده:

منظر شهری سطح تماس انسان و شهر است و فضاهای شهری مکانهایی است که رفتارهای عمومی
شهروندان در آنها جریان دارد .منظر و فضاهای شهری همواره در تعامل دوطرفه با انسان و فعالیتهای او
هستند .به عبارتی دیگر مردم با حضور و فعالیت در شهر و فضاهای شهری از یکسو در ایجاد و کیفیت
منظرشهری مؤثر هستند و از سوی دیگر کیفیت منظرشهری میتواند بر درک مردم از شهر و فضاهای
شهری و بالتبع بر رفتار آنها تاثیرگذار باشد .در این میان ،در مقیاس خرد ،سطحیترین و عینیترین الیه
منظرشهری "مصالح ساختمانی" هستند که قالبی مادی برای تحقق طرحها و ایدههای شهروندان به شمار
میروند و در وجه متعالی خود میتوانند عنصری هویتساز و اثرگذار در ادراک شهروندان از شهر و فضاهای
شهری باشند .بهواقع ارتباط میان مصالح و منظرشهری مقولهای موثر در معماری و شهرسازی است .از اینرو
تالش برای یافتن معیارهای تاثیرگذار مصالح برکیفیت منظر و سیمای شهری امری ضروری به حساب
میآید .پیادهراههای محلهای در شهرها ارتباطی مستقیم با تقویت تعامالت اجتماعی شهروندان و تقویت
سازمان هویتی محلههای شهری دارند .کیفیت بصری منظر و تا حدی کیفیت محیطی این پیادهراهها ارتباطی
مستقیم با میزان توجه سازندگان به نقش مصالح ساختمانی بکار رفته و چگونگی استفاده از آنها دارد .استفاده
مناسب از مصالح ساختمانی در پیادهراههای محلهای میتواند نقش مؤثری در تقویت سرزندگی ،خوانایی و
پیامد آن تقویت حس تعلق ساکنین داشته باشد  .این مقاله حاصل پژوهشی است که با استفاده از روش
توصیفی_تحلیلی  ،و مقایسه تطبیقی چندین پیادهراه در محلههای شهری ایران ،به بررسی نقش مصالح در
ارتقای خوانایی ،سرزندگی و تقویت حسمکان و پیامد آن افزایش حس تعلق در محلهها پرداخته است  .نتایج
این مقاله شامل اصول و معیارهایی جهت چگونگی استفاده از مصالح ساختمانی در راستای ارتقاء کیفیت
کالبدی و فضایی پیادهراههای محلهای است .
کلید واژه :مصالح ساختمانی ،منظرشهری ،محله
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گردشگری شهری و ایده های نوآورانه
سید سلیمان میردامادی

چکیده:

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار ،فرصت بزرگ فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی برای شهرهای بزرگ ازجمله شهر تهران بوجود آورده است  .توسعه گردشگری شهری با هدف
ایجاد بستری مناسب جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیتها و فرصتهای به دست آمده یکی از مهترین فعالیت
های پیش روی مدیریت اجرایی شهرها می باشد در این مقاله در ارتباط با گردشگری شهری از محورهای
ششمین جشنواره بین المللی شهر تهران ضمن تشریح جایگاه و اهمیت گردشگری شهری و نگاهی بر
ویژگیهای شهر تهران یک ایده نوآورانه با نام شهرک تونل زمان ارائه
کلید واژه :گردشگری ،تهران ،تونل زمان

می شود.

زندگی سالم در شهر سالم 754 
ارزش های چند سویه نمادها و نشانه ها در خوانایی شهر
پرنیان رحیمی کازرونی ،مریم زارع

چکیده:

هدف از این مقاله مروری کوتاه بر ارزش های چند سویه نماد ها و نشانه ها و تاثیر آن بر خوانایی شهر توسط
شهروندان می باشد .گذشت زمان و افزایش وسعت شهرها موجب زوال عناصر شهری و تخریب هرآنچه
مردم آن را به عنوان نشانه ای از گذشته می پندارند شده است .نشانه ابزاری برای بیان درک بصری از شهر و
همچنین عامل هویت بخشی به فضای زندگی مردم می باشد و بر اساس فرهنگ و تمدن هر کشور طبقه
بندی می شود و در واقع می توان گفت نشانه های شهری بخشی از خاطرات مردم شهر هستند .شهر
مجموعه ای متنوع و پیچیده از نشانه ها و نماد ها می باشد .از عوامل تاثیر گذار بر خوانایی شهری ،نمادها
و مونومان ها و نشانه های شهری می توان نام برد .در این راستا از تکنیک مطالعه اسناد و بررسی نمونه
موردی جهت گردآوری داده ها استفاده شده است .
کلید واژه :نمادها و نشانه ها ،خوانایی ،هویت
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دیوارنگاره ها و تاثیر آن در زندگی امروز
بررسی نمونه موردی :کالنشهر تهران
مریم زارع ،پرنیان رحیمی کازرونی

چکیده:

هدف از این مقاله مروری کوتاه بر روند شکل گیری و گسترش نقاشی های دیواری و معرفی تاثیرات این
دیوارنگاره ها بر زندگی امروز می باشد .با گسترش شهرنشینی مساله ای که مورد توجه طراحان شهری قرار
گرفت ،زیباسازی شهری و خلق عناصری برای معرفی فضاهای شهری بوده است .یکی از این عناصر،
دیوارنگاره ها (نقاشی های دیواری) می باشد .نقاشی دیواری بعد جدیدی به زندگی روزمره جاری در خیابان
می بخشد زیرا به واسطه گسترش شهر و تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی ،تمرکز مراکز مسکونی و
اقتصادی در مناطق خاص و بعد مسافت این مراکز ،افراد جامعه زمان بیشتری در خیابان حضور دارند .در این
راستا از تکنیک مطالعه اسناد و بررسی نمونه موردی جهت گردآوری داده ها استفاده شده است و نیز برای
تحلیل داده ها از روش توصیفی -تحلیلی استفاده شده است.
کلید واژه :نقاشی دیواری ،هویت ،زندگی روزمره

زندگی سالم در شهر سالم 777 
حمالت تروریستی در رویدادهای عظیم ورزشی :عامل اصلی تهدید امنیت گردشگری ورزشی
در شهرهای میزبان
اکبر حیدری هاشم کوزه چیان محمد احسانی افشار هنرور

چکیده:

ورزش ،افراد و جوامع و کشورها را به خاطر عالقه ی مشترک اشان در کنار یکدیگر گرد می آورد ،به ندرت
تبعیض قائل می شود و هیچ مرز شناخته شده ای ندارد ،دیپلماسی را آموزش می دهد ،و توانایی وادار کردن
افراد و کشورها به کنار گذاشتن در گیری ها ،رفتار مساوی با دیگران و تحمل تفاوت ها را دارد.از این رو،
امروزه سبب شناسی و پدیدار شناسی تروریسم در میادین ورزشی مورد چالش فراوانی قرار گرفته است البته
بسیاری معتقدند که عوامل انگیزشی تروریسم می تواند نوعی توجیه برای ایجاد خشونت باشد .به هر حال
تروریسم پدیده ای است که عواقب آن ایجاد خسارت های فراوان می باشد .هدف کلی:هدف از این مطالعه
بررسی علل و پدیدار شناسی تروریسم در محافل بین المللی ورزشی بود .روش شناسی :این مطالعه به لحاظ
روش شناختی از نوع تحقیقات توصیفی سیستماتیک بود که برای گردآوری اطالعات از منابع آرشیوی و
کتابخانه ای و پایگاه داده های تروریسم جهانی ( )GTDو پایگاه داده های کنسرسیوم تروریسم
( )STARTبهره گرفته شد .یافته ها :یافته های این تحقیق نشان داد که پدیده ی تروریسم یک پدیده ی
چند بعدی است که برای مقابله با آن باید تمامی موارد فوق الذکر مد نظرمدیران و برگزارکنندگان رویداد
های عظیم ورزشی قرار گیرد.
کلید واژه :سبب شناسی ،پدیدار شناسی ،تروریسم ،گردشگری ورزشی
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جایگاه اکوتوریسم در ایجاد اشتغال و درآمدزایی بخش منابع طبیعی
مطالعه موردی :کوه صفه شهر اصفهان
زهرا نامداری

چکیده:

گردشگری طبیعت (اکوتوریسم) پدیدهای است بسیار کهن که از دیرباز در سراسر جهان وجود داشته و این
پدیده فعالیتی دوستدار محیطزیست (غیرمخرب) ،سودآور ،اشتغالزا و دارای ماهیتی مردمی در راستای حفاظت
از مناطق و منابع طبیعی است .در این تحقیق سعی شده است جایگاه اکوتوریسم را در ایجاد اشتغال و
درآمدزایی در بخش منابع طبیعی بررسی کنیم .در این پژوهش که در شهر اصفهان (منابع طبیعی) صورت
گرفته از روش پرسشنامه ایی کالوسون برای به دست آوردن برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاهی استفاده شده
است و همچنین برای به دست آوردن جایگاه اکوتوریسم در اشتغال ،با مقایسه بین آمار اشتغال منطقه مورد
مطالعه قبل از فعالیت های اکوتوریسم با آمار اشتغال بعد از فعالیت های اکوتوریسم صورت گرفته است .با
توجه به نتایج به دست آمده با روشهای به کار برده شده به این نتیجه رسیدیم که اکوتوریسم جایگاه مهمی و
با ارزشی در افزایش اشتغال و در آمد زایی دارد
کلید واژه :اکوتوریسم ،منابع طبیعی ،اشتغال

زندگی سالم در شهر سالم 774 
مستندسازی تجربیات تفریحات ورزشی ،الگوی موفق توسعه
مجید وصالی ناصح

چکیده:

تاریخ بیانگر تمایالت درونی انسان به فعالیت های جسمانی است .فعالیت های بدنی بخش جدا نشدنی
زندگی روزمره انسان ها در دوران باستان بوده است و بدن های سالم و قوی از خصوصیات ظاهری مردم آن
زمان بوده است .تالش برای تهیه غذا و شکار ،برپا کردن پناهگاه ،محافظت از خود و خانواده ناخواسته انسان
ها را در مسیر سالمتی و تندرستی قرار می دهد .اختراع انواع ماشین آالت و لوازم الکتریکی فعالیت های
جسمانی انسان ها را تا سر حد امکان کاهش داده است .این موضوع در سالهای اخیر نمود بیشتری پیدا کرده
است به قسمی که مردم ایران هم همگام با تمام دنیا سبک زندگی ساکن را برگزیده اند و این سبک زندگی
ضمن افزایش احتمال ابتال به انواع بیماری های ناشی از فقر حرکتی ،افزایش اوقات فراغت و بیکاری را در
پی دارد که مشکالت عدیده ای برای مردم فراهم کرده است.
کلید واژه :تفریحات ورزشی ،ورزش همگانی ،مستندسازی
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رابطه بین ریسک ادراک شده گردشگر و رزرواسیون اینترنتی
شادی ادیبی فرد ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی

چکیده:

سازگاری با تجارت الکترونیک و استفاده از اینترنت به عنوان بستری برای دسترسی و جمع آوری اطالعات
گردشگران به شمار می آید .همچنین مدیریت دانش به عنوان مدیریت عینی و سیستماتیک از دانش موجود
و فرآیندهای مرتبط با ایجاد آن ،سازماندهی آن و تقسیم آن مورد بهره برداری قرار می گیرد مدیریت دانش
گردشگر به عنوان دورنمای خارجی مدیریت دانش است .به منظور کنارهم قرار دادن مدیریت دانش و
مدیریت دانش گردشگر در عمل ،بسیاری از شرکتها و سازمانها رابطه ابتکار آمیزی را پیاده سازی نمودند در
حالیکه بسیاری از شرکتها این عمل را بر مبنای فناوری اطالعات انجام داده اند .پژوهش حاضر به منظور
بررسی رابطه بین الویت ریسک  ،دانش اینترنت و تأثیر کلیه عناصربر میزان ریسک ادراک شده و رضایت و
تعهد رفتاری گردشگر با استفاده از ابزار مدیریت دانش گردشگران صورت گرفت.
کلید واژه :ابزار دانش اینترنتی ،اولویت ریسک ،قصد خرید

زندگی سالم در شهر سالم 774 
سرزندگی،کیفیت گمشده فضاهای شهری ایران
سارا زارع

چکیده:

اهمیت میدان در سیمای شهر محدود به شکل و فرم ظاهری آن نیست بلکه وقایع تاریخی و مهمتر از آن
نیازهای اجتماعی موجب می شود تا در محل مناسبی ،فضایی به نام میدان به وجود آید و بخشی از زندگی
روزمره مردم در آن جریان یابد(.قریب )7444،44،اهمیت این موضوع زمینه ایجاد پژوهش حاضر گردید تا به
موجب آن عوامل عمده نبود سرزندگی در فضاهای شهری بررسی گرددکیفیتی که منشا اصلی آن حضور
اقشار مختلف مردم در فضای میدان های شهری برای گذران اوقات فراغت خود است .این پژوهش با این
فرضیه آغاز گردید که تقلید کورکورانه از خیابان کشی های غرب در دوران تجدد و پس از آن زمینه ساز نبود
کیفیت سرزندگی در میدان های امروز گردید  .نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که آنچه امروزه
بعنوان میدان شهری می بینیم ،در واقع نمودی از واژه فلکه در شهرسازی با عملکرد ترافیکی است .این امر را
می توان ناشی از عدم بکارگیری نمادهای هویتمند در این فضای شهری دانست .گزینش میدان توپخانه
تهران جهت بررسی این مسئله ،به لحاظ سیر تکوین این فضای شهری ،صورت پذیرفته است.
کلید واژه :سرزندگی ،میدان شهری ،حضور پذیری ،استفاده کنندگان فضا
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بررسی کیفیت فضای شهری با مقایسه رویکرد ایرانی -اسالمی
مهدی خاک زند ،پریا پیله چی ها ،تینا کاویانی نژاد

چکیده:

در این تحقیق با هدف معرفی مولفه های کیفیت فضاهای شهری ،به بررسی نظریات گوناگونی در منابع
غربی و اسالمی پرداخته شده است .در نهایت پرسشنامه ای تهیه گردید و در چند محله مختلف تهران به
سنجش آنها پرداخته شد .داده های استخراج شده از این پرسشنامه ها با نرم افزار آماری  SPSSمورد تحلیل
استنباطی قرار گرفت و در کنار یافته های حاصل از ادبیات موضوع ،تحلیل گردید .این سه محله (هفت
حوض ،فلکه نیرو هوایی و پانزده خرداد) از لحاظ مورفولوژی شکل انتخاب شده است .این مقاله دریافته است
که فعالیتهایی از قبیل معاشرت ،تفریح و تفرج در باال رفتن دید افراد نسبت به کیفیت فضا موثر است.
همچنین برطرف شدن نیاز خورد و خوراک و آرامش نیز از دیگر مولفه هایی است که در نظر مردم موثر است
و همگی این مولفه ها در قرآن به عنوان مولفه های الزم در فضای اطراف انسان ذکر شده اند.
کلید واژه :معیارهای کیفیت ،فضاهای شهری ،منابع اسالمی ،نظریات

زندگی سالم در شهر سالم 774 
نحوه تأمین هزینهی ایجاد جذابیت در شهرها برای جذب گردشگر
دکتر حسین محمد پورزرندی ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی

چکیده:

توسعه فعالیتهای اقتصادی ،رشد جمعیت و باالرفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر
گردشگری شده است .از اینرو ،لزوم تحقیق و مطالعه در زمینه ماهیت گردشگری و راههای توسعه آن بر
جوامع علمی و اجرایی ،آشکار گردیده است .امروزه متخصصین این حوزه ،برنامهریزی چند بعدی را عامل
مؤثر بر گسترش این صنعت و رشد اقتصادی میدانند .تحقیق حاضر توصیفی و از لحاظ هدف ،کاربردی
است؛ زیرا نتایج آن برای تصمیمگیران و برنامهریزان و مدیران حوزه مدیریت شهری و گردشگری قابل
استفاده میباشد .در این مقاله ابتدا اهمیت گردشگری شهری و نیاز مبرم تأمین هزینههای آن بهطور مختصر
تشریح گردیده ،سپس نحوه تأمین هزینه و راههای جذب گردشگر و همچنین تأثیر جذابیتهای شهری بر
جذب گردشگر ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از این مقاله ،نشان میدهد که تمامی موارد
مطرح در توسعه گردشگری و ایجاد جاذبههای بیشتر جز با تأمین هزینههای آن ،امکانپذیر نمیباشد و این
مهم بر مبنای مدیریت صحیح میسر میگردد.
کلید واژه :تأمین مالی نوین ،درآمدزایی ،گردشگری
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ارزیابی میزان رضایت از پارک مادران شهرستان نکا و بندر عباس
الهه انزایی ،معصومه رحیم زاده ،محبوبه امین مقدم

چکیده:

ایجاد پارک مادران و بانوان که فقط برای استفاده بانوان می باشد ،طرحی است که می تواند تسهیالت و
خدمات مناسبی را به بانوان ارائه دهد ،ضمن اینکه می تواند عدالت فضایی را بین تمامی شهروندان ایجاد
کند .پارک مادران شهرستان نکا که در مرکز این شهرستان واقع شده است ،و پارک مادران شهرستان بندر
عباس با هدف ایجاد رفاه و آرامش برای بانوان این دو شهرستان احداث شده است .در این تحقیق با استفاده
از آزمون تی سعی داریم تا به ارزیابی میزان موفقیت و عملکرد این دو پارک ،و مقایسه ای را بین عملکرد این
پارک در جنوب و شمال کشور بپردازیم .با توجه به نتایج بدست آمده تمامی متغیرهای مورد مطالعه در پارک
نکا رابطه معناداری با میزان رضایت بانوان از پارک مادران دارد ،به غیر از متغیر تاهل که رابطه معناداری با
میزان رضایت بانوان از پارک ندارد و در بندر عباس سطح معناداری تمامی خصوصیات بانوان کمتر از 5/54
می باشد یعنی تمامی خصوصیات بانوان با میزان رضایت آنها از پارک رابطه معناداری دارد ،به غیر شاخص
فاصله از پارک یعنی بانوان از مکان پارک بدلیل فاصله با مناطق مسکونی رضایت ندارند.

زندگی سالم در شهر سالم 774 
تحلیل و نیاز سنجی خدمات شهری مشهد
نوید کمالی

چکیده:

شهرداری از جمله سازمان هایی است که خدمات متنوعی به شهروندان عرضه میکند و با متقاضیان متعددی
سروکار دارد که هرروز بر تعداد آنها افزوده می گردد  .این پژوهش گامی است در جهت شناسایی خدمات
مورد نیاز از دیدگاه شهروندان که از طریق پورتال شهر مشهد به کاربران ارائه میگردد  .موضوع از این جهت
دارای اهمیت است که با شناسایی و طبقه بندی آن میتوان برای موضوعات مورد نظر برنامه ریزی نمود و از
سوی دیگر رفتار ها و واکنش های احتمالی در صورت عدم ارضای نیاز ها را پیش بینی کرد  .همچنین پاسخ
گویی صحیح به نیاز ها و انتظارات شهروندان در حوزه خدمات اینترنتی  ،باعث افزایش میزان رضایت مندی
از شهرداری خواهد شد  .عمده ترین هدف ابن تحقیق اولویت بندی نیازهای شهروندان در حوزه های مختلف
فعالیت های الکترونیکی شهرداری ( خدمات الکترونیکی  ،اطالع رسانی  ،تفربح و سرگرمی ) می باشد.
کلید واژه :خدمات اینترنتی ،نیازسنجی ،مدیریت شهری
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پیاده راه ها فرصتی برای گذاراندن اوقات فراغت
سروش گرمسیری

چکیده:

گذراندن اوقات فراغت یکی از نیازهای اولیه زیستی انسان است ،این نیاز اگر به درستی و در زمان مناسب
پاسخ داده شود می تواند سبب رشد روحی ،افزایش توان و انرژی فردی و در نتیجه بهره وری و بازده بیشتر
کاری و نشاط و پویایی اجتماعی گردد و برعکس در صورتی که مورد توجه قرار نگیرد و زمینه الزم برای
برآوردن آن فراهم نگردد دلسردی و افسردگی جامعه را به همراه خواهد داشت .فضاهای شهری به عنوان
یکی از ارکان اساسی ساخت کالبدی شهر ،مکانی برای برقراری تعامالت اجتماعی مردم و همچنین بستری
برای فعالیت ها و رفتارهای انسانی و گذران اوقات فراغت می باشند .در این فضاها مرزهای اجتماعی شکسته
شده و برخوردهایی از پیش تدوین نشده به وقوع می پیوندد و افراد در محیط اجتماعی جدیدی با هم اختالط
می یابند.
کلید واژه :پیاده راه ها ،فضای شهری ،شهروندان

زندگی سالم در شهر سالم 747 
توانمندسازی بانوان در سراهای محله ،نقطه عطفی در شکوفایی شهری در محالت شهر تهران
مقایسه دو منطقه  3و 71
مهدی خاک زند ،سیدمحمدرضا موسوی ،شیرین هاللی

چکیده:

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر بهره برداری از فرصت ها و ظرفیت های موجود در محله ها است که
گامی در جهت توانمند سازی و برخورداری از کیفیت زندگی در جهت رفاه بانوان می باشد .روش تحقیق
پیمایش و ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه بود .جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش ،زنان محله های
منطقه 4و 74شهر تهران وحجم نمونه هم برابر با755نفراست محدوده مطالعه میدانی سراهای محله های
مناطق  4و  74است .سپس داده های خام دسته بندی شده و با استفاده از نرم افزار Spssو آزمون خی دو
تحلیل شده اند.کلیه فرضیه های مطرح شده مورد تأئید قرار گرفت و نتایج حاکی از آن است که بین میزان
مشارکت پذیری زنان در سرای محله که سبب می شود بانوان نسبت به کارآفرینی اقدام کنند که این امر نیز
می تواند در توانمندسازی بانوان اثر گذار باشد.
کلید واژه :کیفیت زندگی ،روابط اجتماعی ،توانمندسازی
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ارتباط گردشگری ورزشی با توسعه ابعاد زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری و بهبود تصویر شهر
تهران
ترانه کریمی-افشار هنرور

چکیده:

گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان ،یکی از بزرگترین و سود آورترین صنایع می باشد.
با در نظر گرفتن تمدن دیرینه و کهن ایران و داشتن منابع تاریخی و جغرافیایی زمینه جلب گردشگر در کشور
ما بسیار زیاد است .گردشگران ورزشی یکی از انواع گردشگران می باشند که بدنبال برگزاری رویدادهای
ورزشی وارد شهرها می گردند ومی توانند همانند سایر اقسام گردشگری تاثیرات مختلفی بر شهرها مانند
توسعه زیرساخت ها ،حمل و نقل شهری ،تاسیسات اقامتی ،پذیرایی و تفریحی و همچنین بهبود چهره شهر
داشته باشند .این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین گردشگری ورزشی و توسعه زیرساخت ها ،تاسیسات
گردشگری ،بهبود چهره شهر در تهران انجام گردید .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی بود .ابزار جمع
آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل  24سوال بود که براساس مقیاس لیکرت طراحی شدو روایی
صوری و محتوایی و پایایی ان مورد تایید قرار گرفته بود .نمونه آماری پژوهش را  745نفر از :کارشناسان
بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،مدیران و دست اندرکاران برگزاری رویدادهای ورزشی در
فدراسیون های ورزشی ،مدیران هتل ها و اماکن اقامتی ،کارشناسان روابط بین الملل و روابط عمومی وزارت
ورزش و جوانان و گردشگران ورزشی شرکت کننده در رویدادهای ورزشی تهران بود .تجزیه و تحلیل
اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی(روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و توسط نرم
افزارهای  SPSSو  LISRELصورت گرفت .نتایج نشان داد که از رویدادهای ورزشی برگزار شده در شهر
تهران و ورود گردشگران ورزشی می توان در جهت توسعه زیرساخت ها ،تاسیسات گردشگری و بهبود تصویر
شهر بهره گیری نمود .برنامه ریزی دقیق و صحیح مسئوالن ورزشی و غیرورزشی در خصوص بهره گیری از
برگزاری رویدادهای ورزشی می تواند به جلب گردشگر و توسعه ابعاد اشاره شده در شهر تهران کمک نماید.
کلید واژه :گردشگری ورزشی ،توسعه شهری ،تاسیسات گردشگری

زندگی سالم در شهر سالم 744 
برندسازی شهر ساری با استفاده از شاخص کیفیت زندگی شهری و گردشگری شهری
الهه انزایی ،معصومه رحیم زاده ،مهدی یسری

چکیده:

برند شهری ابزاری است که فرصت های شهر را تبدیل به اهرم رقابتی برای شهر نسبت شهرهای دیگر می
کند.بنابراین برندینگ شهری دو دید خارجی و داخلی دارد؛ بدین معنا که هم بدنبال جذب سرمایه های
خارجی برای شهر است و هم بدنبال حفظ و ارتقای سرمایه های شهر و شهروندان می باشد .با توجه به
اینکه برند شهری به عنوان نماد و شاخص ویژه آن شهر می باشد ،بنابراین این نماد می تواند فرصتی برای
جذب توریست و سرمایه گذار برای شهر باشد .شهرستان ساری به عنوان مرکز استان مازندران ،یکی از
شهرهای زیبا و ساحلی کشور است که ضمن داشتن

پتانسیل های طبیعی دارای ظرفیت های باالی

فرهنگی ،بهداشتی و  ...برای جذب فرصت های خارجی می باشد .در این مقاله با روش توصیفی و کتابخانه
ای و با استفاده از تحلیل های آماری سعی در نشان دادن برند شهرستان ساری با استفاده از شاخص کیفیت
زندگی و گردشگری شهری می باشیم .نتایج تحقیق نشان می دهد که ،بیشترین میزان اهمیت در شاخص
های کیفیت زندگی متعلق به شاخص سالمت و بهداشت با میانگین اهمیت  2,24و کمترین میزان اهمیت
متعلق به شاخص هنر و فرهنگ با میانگین اهمیت  4,44می باشد .همچنین میانگین اهمیت سنجش شاخص
گردشگری شهری برابر با  4,44می باشد ،که در این شاخص باالترین میانگین اهمیت متعلق به شاخص
اهمیت فرهنگی با  2,44و کمترین میانگین اهمیت متعلق به شاخص تجهیزات توریستی با  4,44می باشد.
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بررسی نقش توسعه اقتصادی منطقه  71در کاهش معضل اعتیاد در محله امامزاده حسن
مهدی یسری
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 41

چکیده:

یکی از معضالت اساسی ،جامعه امروز ایران ،علی الخصوص کالن شهر تهران ،تاثیر مخرب آسیب اعتیاد بر
روی افراد ،مخصوصاً جوانان بیکار می باشد .از عوامل پیشگیری از گسترش این پدیده ،ایجاد اشتغال و توسعه
اقتصادی می باشد .با توجه به این که منطقه  74از پتانسیل های اقتصادی و بازار های تولیدی فراوانی در
زمینه ای مختلف نظیر :تولید پوشاک ،بازار مبل و  ...برخوردار است و از سوی دیگر ،از مناطق آسیب پذیر
تهران به شمار میرود ،انجام پژوهشی که تأثیر عامل اقتصادی و بازار های کسب و کار را بر کنترل و کاهش
پدیده اعتیاد بررسی میکند ،ضروری به نظر می رسد و پژوهش حاضر نیز با این رویکرد انجام گرفته است.
روش پژوهش در این مقاله ،بررسی اسناد و کتب و انجام مصاحبه عمیق ،می باشد .زمان این پژوهش ،دی
ماه سال  7444و مکان آن نیز به طور موردی محله امامزاده حسن می باشد .فرضیه این پژوهش ،بر این
اساس است که ،توسعه اقتصادی منطقه بر کاهش اعتیاد به مواد مخدر موثر بوده و در نهایت راهکارها و
پیشنهاداتی جهت کاهش بیشتر این معضل از نقطه نظر توسعه اقتصادی و شغلی ارائه می گردد.
کلید واژه :توسعه اقتصادی ،آسیب اجتماعی ،اعتیاد به مواد مخدر ،منطقه  74شهرداری تهران ،امامزاده حسن

744  زندگی سالم در شهر سالم
تبیین رابطه زیبایی شهر اسالمی از منظر قرآن کریم
دکتر ایرج اعتصام، دکتر محمد نقی زاده،شهاب الدین همتی

: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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نقش دیپلماسی شهری در جذب سرمایهگذاری خارجی
حسین محمدپورزرندی  -محسن طباطبایی

چکیده:

شهرها به عنوان یک سیستم پویا و شخصیت مستقل سیاسی مطرح میباشند .در این میان ،مدیریت شهری
یا شهرداری به عنوان نماینده شهر ،میتواند با اهداف مختلفی در تعامل با شهرهای دیگر جهان باشد .این
مهم در چارچوب دیپلماسی شهری صورت میپذیرد .دیپلماسی در مفهوم عام به معنی سازوکارهایی ارتباطی
است که با هدف بهبود روابط در قالب تعامالت و گفتگوهای سازنده صورت میپذیرد .دیپلماسی شهری
علیرغم ارتباط با کلیات دیپلماسی در مفهوم عام ،در بر گیرنده مفهوم خاصی متفاوت از سیستم معمول
دیپلماسی یک کشور میباشد .این مقاله به اهمیت و کاربرد دیپلماسی شهری در جذب سرمایهگذاری خارجی
میپردازد .روش تحقیق در مقاله مذکور ،توصیفی -تحلیلی است و از نظر هدف کاربردی بوده و رویکرد آن
راهبردی میباشد؛ از اینرو ،پس از جمعبندی ،پیشنهادهای راهبردی -کاربردی را ارائه میدهد .این مقاله از
دو بخش تشکیل شده است :بخش نخست به کلیات مرتبط با دیپلماسی شهری میپردازد و بخش بعدی،
نقش دیپلماسی شهری در جذب سرمایهگذاری خارجی را مورد بررسی قرار میدهد .بر اساس بررسیهای
صورت گرفته در این مقاله ،یکی از روشهای پایدار در تأمین مالی شهرداریها تالش برای جذب
سرمایهگذاران خارجی و در نتیجه سرمایههای آنها میباشد .برای جذب سرمایههای خارجی ،دیپلماسی
شهری به عنوان ابزار اصلی و تأثیرگذار محسوب میگردد .با توجه به یافتههای این مقاله ،در نظر گرفتن
دستگاه دیپلماتیک و الزامات آن ،نقش اصلی را در رشد و توسعه اقتصادی شهرها ایفا میکند.
کلید واژه :دیپلماسی شهری ،شهرداریها ،سرمایهگذاری خارجی
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نقش دیپلماسی شهری در جذب توریست
مهدی صادقی شاهدانی ،امین فرجی

چکیده:

امروزه گردشگری به عنوان یکی از پردرآمدترین فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود و کشورهای مختلف
دنیا برای جذب هر چه بیشتر توریست به رقابت با یکدیگر میپردازند .در کنار پارامترهای تأثیرگذار بسیاری که
میتوان برای توسعه گردشگری نام برد ،دیپلماسی شهری در چند دهه گذشته نقش بسزایی را در کشورهای
مختلف جهان برای توسعه بازار گردشگری شهری ایفا کرده است .با توجه به اهمیت تبلیغ در ایجاد
جذابیتهای مورد نظر گردشگران ،دیپلماسی شهری با حضور فعال در شهرهای کشورهای مختلف و با ایجاد
نمادسازی و برند خاص برای شهر و نیز توسعه مبادالت فرهنگی ،زمینه حضور گردشگران و متعاقب آن
درآمدزایی برای شهر و شهرداری را فراهم نمودهاند .تمامی فعالیتهای دیپلماسی شهری در واقع با هدف
افزایش تعامالت بین شهری میباشد که در کنار توسعه این تعامالت ،حضور گردشگران نیز صورت خواهد
پذیرفت .در این مقاله با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش دیپلماسی شهری در جذب
توریست پرداخته شده است .هدف این مقاله ارائه رهنمودهای کاربردی برای شهرداریها به منظور توسعه
صنعت گردشگری از طریق دیپلماسی شهری میباشد.
کلید واژه :توریست ،دیپلماسی شهری ،گردشگری شهری ،نمادسازی
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ساماندهی بافت منطقه شهری جمکران قم ،با رویکرد شهرسازی ایرانی و اسالمی
شهاب الدین همتی

چکیده:

شهر به مثابه یک ارگانیسم زنده و پویا و تغییر پذیر میباشد که در روزگار ما به یک مساله پیچیده بدل
گردیده است .دخالت عوامل بسیاری از عوامل غیر همگون ،بر ابهام در برخورد با آن افزوده است .شهر ایرانی
عالوه بر مسائل جهانی ،در برهه ای از تاریخ خود دچار گسست از سیر تحول تاریخی خود شده است .از این
رو شهرها متحمل تغییرات ناخواسته و بیش از ظرفیت و توان خود شدند .در این میان منطقه شهری جمکران
نیز به عنوان یکی از مناطق هشتگانه شهر قم ،از تغییراتی ساختاری و کالبدی در امان نبوده و مخصوصاً
بافت مسکونی و حوزه پیرامون مسجد ،دچار مشکالت زیادی در ابعاد گوناگون بوده و بر این اساس پژوهشگر
سعی بر ارتقای کیفیت زندگی و کاهش مشکالت مردم منطقه ،در قالب ساماندهی بافت این منطقه شهری با
بهره گیری از اصول شهرسازی ایرانی و اسالمی داشته است .روش تحقیق این پژوهش به صورت مطالعات
کیفی ،اکتشافی و در نهایت طراحی میباشد که در قالب فصول ذیل به اجرا در آمده است.
در فصل اول کلیات موضوع شامل :تعریف موضوع و بیان مساله ،اهداف ،پرسشها ،فرضیات و روش تحقیق
مورد نظر بیان گردیده است .در فصل دوم ،ابتدا واژگان و اصطالحات تخصصی مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ و
در ادامه ،مبانی نظری پروژه تحت سه گروه اصول منتج از شهر اسالمی ،تجلیات شهر ایرانی و اصول منتج از
شهر ایرانی و نظریات سایر ملل پیرامون ساماندهی بافت مقایسه گردیده و در قالب الزاماتی در جهت
ساماندهی بافت معاصر منطقه اعالم گردیده است .در این فصل نمونه های موردی و تجارب ایران و جهان
در قالب اصول اسالمی سنجیده شدهاند .در فصل سوم ،به تبیین روش شناسی و تشکیل چارچوب نظری
براساس مبانی نظری بدست آمده پرداختهایم .در فصل چهارم شناخت بستر طراحی از طریق بررسی
طرحهای فرادست ،تاریخ و سیر تکامل قم و جمکران و همچنین بررسی مسائل و مشکالت موجود در قالب
اصول اسالمی انجام گردیده است؛ و در نهایت در فصل پنجم ،پیشنهادات و طرح نهایی ،در قالب ساماندهی
بافت با تاکید بر شهرسازی ایرانی و اسالمی ارائه گردیده است.
کلمات کلیدی :ساماندهی ،شهرسازی ایرانی ،شهرسازی اسالمی ،جمکران

زندگی سالم در شهر سالم 744 
ارزیابی قابلیت های گردشگری شهر زنجان وارائه راهبرد تقویت جذب گردشگر در این شهر
تقی حیدری ،اصغر رشیدی ابراهیم حصاری

چکیده:

امروزه صنعت توریسم یکی ازموثرترین صنایعی است که عالوه بر منفعت اقتصادی؛در بسیاری از زمینه های
دیگر نیز نقش اساسی ایفاء می کند.متاسفانه کشور ما با وجود توانها و قابلیتهای بسیار در زمینه توسعه
گردشگری نتوانسته سهمی درخورجایگاهش ازگردشگری کسب کند.استان زنجان و باالخص شهرزنجان نیزاز
این قاعده مستثنی نبوده ،و با داشتن پتانسیلها وظرفیتهای گسترده گردشگری هنوز در ابتدای راه بهره
برداری از این توانمندی بالقوه قرار دارد.شناسایی این قابلیتها؛می تواند این محدوده را به عنوان بخشی از
پیکره پر جاذبه ایران؛به منطقه مهم جهانگردی تبدیل کند.مقاله حاضر در پی آن است تا با شناخت عوامل
داخلی و خارجی تاثیر گذار شهرزنجان در قالب نقاط قوت،ضعف،فرصتها وتهدیدهای فراروی منطقه مورد
مطالعه؛نسبت به امکان سنجی قابلیت ها و توانمندیهای جذب گردشگری در شهر زنجان اقدام نموده و
بهترین استراتژی ها را با توجه به مالحظات مکانی زمانی در راستای وصول به توسعه پایدار منطقه
ای/شهری و در نتیجه توسعه ملی وتنوع بخشی به اقتصاد ملی با  -تاکید بر صنعت گردشگری ارائه
نماید.جهت شناخت عوامل موثر،تسریع کننده و کند کننده درونی)نقاط ضعف و قوت(وبیرونی)فرصتها
وتهدیدهای(توسعه گردشگری شهرزنجان و ارائه استراتژی و راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه
گردشگری از تکنیک  SWOTبهره گرفته شد.همچنین به منظور اولویت بندی استراتژی های تعیین شده از
مدل  AHPاستفاده گردید.روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی ومتکی – برمطالعات میدانی وکتابخانه ای
نگارندگان و از نوع کاربردی می باشد.نتایج بدست آمده از مدل ترکیبی ، SWOT_AHPبر اساس
مقایسات زوجی انجام شده بین سطوح مختلف تصمیم گیری و ساختارسلسله مراتبی )درختی( این مدل)گزینه
ها،معیارها وهدف(مبتنی بر نظر متخصصین امر و کارشناسان،نشان می دهد که استراتژی نوع تدافعی )با
کسب امتیاز ( 4,4,5دارای برتری نسبی در مقایسه با سایر استراتژی های چهارگانه می باشد.لذا استراتژیهای
توسعه گردشگری و جذب توریسم این شهر بایست به گونه ای تدوین شود که نسبت به رفع نقاط
ضعف؛برطرف ساختن تهدید های فرا روی منطقه اهتمام ورزیده و با رویکرد برنامه ریزی جامع وراهبردی؛
اقدامات و راهکارهای شایسته ای را در راستای بهینه سازی وضع موجود وساماندهی صنعت گردشگری در
این شهربه عمل آورد.
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کلید واژه :قابلیت سنجی گردشگری ،راهبردهای تقویت ،شهر زنجان

747  زندگی سالم در شهر سالم
GIS  فازی وMCDM یک مدل ترکیبی از روش
علی حسینی

: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 DecisionMakers 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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طراحی و ساخت جانپناه ایمنی ترافیک عابرین پیاده بدون تخریب
منصور هنرور محجوبین

چکیده:

عابرین پیاده بهنگام عبور از عرض معابر سوار رو در میانه مسیر وضعیت امنی ندارند لذا با احداث جانپناه
هندسی ،عابرین می توانند پس از عبور از نیمی ا ز خیابان در وسط راه توقف و سپس بصورت ایمن از نیم
دیگر معبر عبور نمایند .مشکل روش جاری (موجود) اجرای جانپناه ها ،تخریب میانه مسیر و هزینه های زیاد
برای احداث جانپناه ایمنی ترافیک عابرین پیاده می باشد و همانطور قسمت اعظم مصالح بکار گرفته شده در
زیر زمین دفن می شود .در مواقعیکه جمع آوری یا اصالح جانپناه ضروری می شود ،کل محدوده اجرا شده
باید با کمپرسور یا بیل مکانیکی مجدداً تخریب گردد که خود باعث صرف هزینه های مجدد و ایجاد ضعف
روسازی در معبر می گردد .در ضمن اشغال فضای زیاد از معبر توسط ماشین آالت (بیل مکانیکی یا
کمپرسور) موجب کاهش ظرفیت عبورزی سواره رو و ایجاد مشکل تراکم ترافیک در زمان اجرا یا جمع آوری
جانپناه و از همه مهم تر نارضایتی شهروندان محترم می شود .با بارش برف یا باران عملیات تعطیل می
گرددد که خود باعث افزایش هزینه ها ،طوالنی شدن زمان اجرا ،مشکالت ترافیک و  ...می شود و پس از
اتمام کار قسمتهای مجدداً آسفالت و لکه گیری شده دارای نقاط ضعف اساسی برای نفوذ آبهای سطحی و
تخریب فرسایشی معبر (ترکهای پوست سوسماری ،عرضی و طولی و  )...خواهند شد .در این اختراع عملیات
هندسی و احداث جانپناه ایمنی ترافیک عابرین پیاده روی سطح آسفالتی اجرا می شود که دارای استحکام
کافی در مقابل تصادفات ،انحراف اتفاقی وسایل نقلیه و عبور از روی جانپناه ،فقدان فرسایش موضعی و ...
می باشد .این اختراع در تمام معابری که نیاز به احداث جانپناه ایمنی ترافیک عابرین پیاده وجود داشته باشد
بویژه مقابل مدارس ،مساجد و حریم تقاطعها کاربرد دارد .مزایای اختراع :رضایتمندی شهروندان بعلت حذف
آلودگی های زیست محیطی در محدوده عملیات اجرایی-افزایش سرعت اجرا-کاهش هزینه ها-قابلیت جمع
آوری و نصب مجدد بدون خسارت به سطوح روسازی-افزایش کیغیت اجرا-قابلیت اجرا با هر ابعاد با توجه به
عرض معبر-عدم نیاز به حضور ماشین آالت سنگین در محل اجرای عملیات-عدم ایجاد ضعف بدلیل حذف
تخریب سطوح روسازی برای نفوذ آبهای سطحی
کلید واژه :ایمنی ،ترافیک ،عابرین پیاده

زندگی سالم در شهر سالم 744 
خودروی برقی جمع آوری زباله شهری
محرم علی اسماعیل زاده

چکیده:

پس از بوجود آمدن کالن شهرها و زندگی های کامالً اجتماعی سیستمها و جمع آوری ودفع زباله نیز درکنار
دیگر سیستمها ی خدماتی تحولی اساسی نمود .جمع آوری ودفع زباله ها را می توان بی شک یکی از
مهمترین نوع خدمات شهری نام برد و در این میان نقش وسایل جمع آوری زباله بسیار مهم می باشد .این
وسایل و نوع خدمات در کشورهای توسعه یافته برحسب نوع فرهنگ  ،روابط اجتماعی وروابط محیطی و به
دلیل صنعت و تکنولوژی پیشرفته تا حدود بسیار زیادی عاری از مشکل می باشد .در ایران جمع آوری زباله
ها از دیر باز توسط چهار چرخ هایی که تنها ساختار اسکلتی از مفتولهای فلزی بود ودرون آن ها تعدادی
بشکه قرار داده می شد ،صورت می گرفت .با تغیییر بافت قدیم شهری و عریض شدن کوچه ها و خیابانها
کم کم این چرخ های زباله جای خود را به ماشینها و کامیونتها داده اند اما با این وجود بافت قدم شهری
قسمتهایی از شهرهای بزرگ مانند تهران به علتهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،جغرافیایی و ....هنوز محفوظ
مانده وتا حداقل چندین سال آینده نیز قابل تغییر و تبدیل با معیارهای شهر سازی جدید نمی باشد .مشکالت
ناشی از بافت قدیم شهری و وسایل ابتدایی جمع آوری زباله باعث ایجاد آنگیزه برای طراحی خودرویی برقی
با قابلیتهای مشخص برای چنین فضاهایی گردید.
کلید واژه :خودروی برقی جمع آوری زباله
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بررسی شاخصهای زیرساخت فیزیکی با تاکید بر بهداشت  ،ایمنی و محیطزیست ( )HSEدر
کارگاههای ساختمانی یکی از مناطق شهر تهران
پیمان حسین محسنی

چکیده:

امروزه شاهد توسعه روزافزون صنعت ساختمان و فعالیتهای کارگاههای ساختمانی میباشیم  .وجود خطرات و
عوامل زیانآور گوناگون در این کارگاهها ،این صنعت را به یکی از صنایع پرمخاطره در سطح دنیا و کشور
تبدیل نموده است .در این مطالعه ،وجود و میزان دسترسی به زیر ساخت های فیزیکی (شامل محل اسکان،
سرویسهای بهداشتی ،ایمنی مرتبط با تجهیزات و صدا ) به عنوان برخی از شاخص های موثر در مدیریت
 HSEدر کارگاههای ساختمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

روش مطالعه از نوع پیمایشی و از طریق

تکمیل پرسشنامه انجام شده است .جامعه آماری شامل کارگاههای ساختمانی مستقر در منطقه  74شهرداری
تهران میباشند که پروانه ساختمانی آنها در سال  7444صادر گردیده است 275 .کارگاه ساختمانی به روش
نمونهگیری طبقهای تصادفی ساده انتخاب شده و دادههای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف این مطالعه
توسط پرسشنامه جمعآوری گردیدهاند.به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  spssاستفاده گردیده
است .شاخصهای مورد نظر برای دستیابی به اهداف مطالعه محاسبه شده و وضعیت کارگاههای مورد بررسی
از نظر این شاخصها در قالب جداول و نمودارهای آماری مشخص گردید .نتایج حاصل از تحلیلهای آماری
نشاندهنده آن است که در یک جمعبندی نهایی وضعیت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در کارگاههای مورد
مطالعه فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارد .بر اساس یافتههای مطالعه پیشنهادات و راهکارهایی برای رفع
موارد عدم انطباق و نیز فرصت هایی برای بهبود ارائه گردیده است.
کلید واژه :کارگاه ساختمانی ،مدیریت  ،HSEزیرساخت های فیزیکی

زندگی سالم در شهر سالم 744 
نیاز سنجی و امکان سنجی تفریحات سالم با رویکرد ورزشی در شهر تهران
فریدون تندنویس
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
بپردازد .به طور کلی مردم مناطق بیست و دو گانه تهران به شنا در استخر های سرپوشیده و روباز ،پیاده روی
در خیابان و پارک و مسیر های ویژه ،اتومبیل رانی ،راه پیمایی در کوه و کوهپایه ها ، ،فوتبال در زمین های
چمن و سالن ،دوچرخه سواری ،ورزش های آئروبیک ،شرکت در ایستگاه های ورزش همگانی ،استفاده از
سرسره های آبی ،حضور و تمرین در جاده های تندرستی ،والیبال و دو های آرام عالقه مند هستند و در واقع
نیاز خود را در انجام چنین ورزش های تفریحی می بینند .آنچه بیان گردید در مورد هر دو جنس مورد مطالعه
(زنان و مردان) ،و هم شامل گروه های سنی از  74سال تا باالی  45سال بوده است.
واژگان کلیدی :نیاز سنجی ،امکان سنجی ،ورزش ،شهرداری تهران
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پایان نامه ها

زندگی سالم در شهر سالم 744 
کودک و شهر
سید سینا شجاعی ،میترا حبیبی

چکیده:

پایان نامه ارسالی در ارتباط با بررسی چگونگی وضعیت زندگی روزمره کودکان در شهر تهران با مورد پژوهی
محله منیریه می باشد ،در این پژوهش تالش گردیده تا از طریق خوانش منابع جدید و دست اول خارجی و
انجام مطالعات میدانی دقیق وضعیت زندگی کودکان و تاثیر طراحی شهری بر آن روشن گردد ،در این
پژوهش کودکان محله منیریه نیز در یک فرآیند مشارکتی با پژوهشگر همکاری و مشارکت نموده اند.
کلید واژه :کودک ،کیفیت محیط شهری
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بررسی کیفیت محیط شهری؛ مورد مطالعه :محله سلسبیل شمالی
محمد فرجی-دکتر فرزانه ساسان پور

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی و سنجش کیفیت محیط شهری در محله سلسبیل شمالی در منطقه 75
شهرداری تهران به منظور ارزیابی کیفیت محیط و شناخت شاخص های موثر بر آن ،انجام شده است و سعی
دارد که با توصیف و تحلیل مفهوم کیفیت محیط با استفاده از دیدگاه توسعه پایدار شهری ،شاخص های
تاثیرگذار ،نحوه ارتباط این شاخص ها و نحوه سنجش آن ها را در محیط های شهری مورد بررسی قرار دهد.
در این تحقیق مبنای سنجش  ،معیار رضایتمندی در رابطه با کیفیت محیط شهری از دیدگاه ساکنین است.
روش شناسی کار بر مبنای آزمون  tو آزمون فریدمن قرار گرفته،نتایج آزمون  tنشان داد که از نظر ساکنان،
کیفیت محیط شهری در محله سلسبیل شمالی در سطح باالیی قرار ندارد و میزان رضایت باالیی از کیفیت
محیط شهری در میان ساکنان وجود ندارد .در انتها نیز آزمون فریدمن جهت رتبه بندی ابعاد کیفیت محیطی
به کار گرفته شد که نتایج آن با درجه آزادی  4و مقدار  ،91.76،chi squareمشخص نمود که مهمترین
بعد کیفیت محیط شهری از نظر ساکنان ،شاخص اجتماعی با  ،4,54بعد زیست محیطی با  4,24در جایگاه
دوم ،بعد اقتصادی با  4,44در رده سوم و بعد کالبدی با  4,44در جایگاه آخر قرار گرفت.
کلید واژه :کیفیت زندگی ،کیفیت محیط شهری ،توسعه پایدار

زندگی سالم در شهر سالم 744 
جایگاه محله در توسعه پایدار شهر تهران
فرزانه ساسان پور

چکیده:

یکی از اهداف برنامه ریزان شهری ،رسیدن به توسعه پایدار شهری و محله ای می باشد .بدین صورت که با
ایجاد پایداری در محالت به عنوان کوچکترین اندام شهری می توان به پایداری در شهرها رسید .هدف از این
پژوهش بررسی میزان پایداری محالت منطقه  75شهرداری تهران با استفاده از روش تلفیقی فازی و سیستم
اطالعات جغرافیایی می باشد .بدین منظور از  44شاخص مختلف در هفت بعد کالبدی ،اجتماعی ـ فرهنگی،
اقتصادی ،خدماتی ،زیست محیطی ،بهداشتی ـ درمانی و حکمرانی شهری استفاده شده است .در ابتدا شاخص
ها به شیوۀ الیۀ اطالعاتی ،وارد سیستم اطالعات جغرافیایی شد ،سپس با استفاده از تابع عضویت متناسب با
وضعیت هر شاخص ،عملیات فازی سازی انجام گردید .پس از آن با تلفیق شاخص های هر بعد مقدار گامای
معادل پایداری در هر بعد بدست آمد .مقادیر گامای بدست آمده در هر محله عددی بین صفر و یک بوده که
بسته به مقدار آن میزان پایداری هر محله در محدوده ای تعریف شده است .در این پژوهش محدودۀ صفر تا
 5/7برای مقادیر گاما نشان دهندۀ میزان پایداری خیلی ضعیف 5/7 ،تا 5/2پایداری ضعیف 5/2 ،تا  5/4پایدار
متوسط متمایل به ضعیف 5/4 ،تا  5/4پایداری متوسط و  5/4تا  7پایداری قوی تعریف شده است .در ادامه
برای مشخص شدن میزان پایداری کلی محله ها الیه های گامای ابعاد با استفاده از عملگر فازی با هم
تلفیق شده و مقدار گامای معادل پایداری کلی محالت تعیین گردید .که محدودۀ پایداری کلی نیز به صورت
پایداری در ابعاد تعریف گشته است .یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت پایداری محله های منطقه
 75شهرداری تهران در سطوح متوسط ،متوسط رو به ضعیف و ضعیفی قرار دارند .از جهت پایداری محله
سلسبیل شمالی با مقدار گامای  5/4444در وضعیتی متوسط واقع شده است که بهترین وضعیت را در بین
محالت دارد و بدترین وضعیت از جهت پایداری برای محله هاشمی با مقدار گامای  5/4544می باشد.
کلید واژه :توسعه ،پایداری ،توسعه پایدار ،محله ،فازی ،منطقه 75
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پیشنهاد چارچوب دستیابی به سرزندگی در خیابان سی تیر
فائزه بهنامی فرد ،دکتر مهرداد مظلومی

چکیده:

مفهوم سرزندگی یا  Livabilityرا می توان در دو سطح کالن (مترادف زیست پذیری و کیفیت زندگی و
متناسب با مقیاس شهر) و خرد (مترادف کیفیت مکان و متناسب با مقیاس فضای شهری) در نظرگرفت.
هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی جهت دستیابی به سرزندگی در خیابان سی تیر تهران براساس اهمیت
شاخص های سرزندگی مطابق با دیدگاه های ساکنان آن می باشد .لذا پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی
و روش پیمایشی با بهره گیری از پرسشنامه بسته که توسط دو گروه مردم و کارشناسان تکمیل می شوند،
صورت گرفته و داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSبه روش های تحلیل عاملی و فریدمن تحلیل شده اند.
براساس تحلیل های انجام شده ،می توان نتیجه گرفت که در خیابان سی تیر و برغم تاکید مطالعات غربی بر
فاکتورهای حضور مردم و دسترسی ،دستیابی به سرزندگی نیازمند توجه بیشتر به پارامترهایی همچون جذابیت
و زیبایی ،امنیت و آسایش استفاده کنندگان ،کیفیت و امکانات خیابان و قابلیت همه شمولی آن می باشد.
کلید واژه :سرزندگی ،خیابان  45تیر ،تحلیل عاملی

زندگی سالم در شهر سالم 727 
نقش گردشگری شهری در تحقق ایده شهر پایدار
لیال پورنقی

چکیده:

توریسم شهری زمینه جدیدمطالعاتی است که تا دهه  ،7445مطالب اندکی در مورد نقش توریسم در اقتصاد و
فرهنگ شهرها نوشته شده بود .درتمامی کتابهایی که در مورد شهرهایی که میلیونها بازدید کننده را جذب
میکرده ،نوشته شده است ،به ندرت به نقش توریسم اشاره گردیدهاست .نویسندگان بیشتر متوجه اهمیت
تجارت و عملکردهای حکومتی در اقتصاد و تغییرات سیاسی دولتها بودند( .و از نقش توریسم غفلت گردیده
و یا از آن در برنامهریزیها بهخصوص برنامهریزی شهری استفاده نمیکردند .آشورت ()Shworth , 1989
نیز خاطر نشان میکند که حدود  45سال در مدلهای فضای شهری ،توریسم نادیده انگاشته شده است و
بیشتر پژوهشهای گذشته در خصوص تحلیل مربوط به پخش و جریانهای توریستی در سطوح بین
المللی ،ملی و منطقه ای صورت گرفته است ،اما کوشش کمی برای تحلیل گردشگران درون شهری ،انجام
دادهاند )Pearc,1995,1999(.مطالعات فضایی در مقیاس محلی با هدف تجربه مورفولوژی مکانهای
فضایی ،به خصوص مکانهای ساحلی و توزیع خدمات در نواحی شهری بهخصوص هتلها انجام میگیرد و
مطالعه موردی بر روی الگوهای تقاضا ،فرایندهای توسعه و پیچیدگی گوناگون و متنوع نسبت به اینکه چگونه
توریسم در فضا نظم مییابد ،به طور متمرکز در جریان است .نیک میدانیم توریسم گستردهترین صنعت
خدماتی است که درآینده با سرعتی بیش از گذشته و گردشگری راهی برای باالبردن سطح فرهنگ عمومی،
ایجاد صلح و تفاهم و دوستی در سطح بین المللی و راهی برای گفتگوی تمدنها و فرهنگهاست.جهانگردی
عالوه برآن که اثر مهمی بر روح و فرهنگ مسافران و مردم مناطق و کشورهای مسافرپذیر دارد ،بر اقتصاد
جهانی نیز تاثیر میگذارد و با انتقال ثروت از بخش غنی و ثروتمند جهان به کشورهای فقیر و تولید مشاغل
گوناگون ،شکوفایی و توسعه کشورها را موجب میگردد(.مرادی ،فیاضی ،سال،7444ص )4پژوهش حاضر با
عنوان نقش گردشگری شهری در تحقق ایده شهر پایدار (مطالعه موردی شهر کاشان) ،یک مطالعه پیمایشی
– توصیفی از نوع کاربردی است .برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ای و بررسی میدانی استفاده شده
است .در این تحقیق از معیارهای مختلف اقتصادی  ،فرهنگی و اجتماعی در بررسی فرضیات تحقیق استفاده
شد .فرضیات تحقیق شامل موارد زیر بود  -7:توریسم در حیات اجتماعی و اقتصادی شهر و احیای فضای
عمومی آن مؤثر است -4 .چنانچه از طریق دولت و بخش خصوصی در مورد رشد صنعت گردشگری اقدام
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گرددسرمایه درخور توجهی به کشور وارد میشود -4 .رسیدگی بیشتر به فضاهای گردشگری شهر کاشان
سبب توسعه صنعت گردشگری میشود-2 .

استفاده از گردشگری الکترونیکی میتواند باعث گسترش

گردشگری شود .شهر کاشان به عنوان شهری کوچک یکی از مکانهای قدیمی ایران و یکی از مناطق اصلی
استان اصفهان است .مجموعهای بناهای تاریخی و نشانه های باستانشناسی که در قسمتهای مختلف آن
یافت شده است ،نشانی بر قدمت و تاریخی بودن این منطقه میباشد .کاشان در بین مناطق ایران در بین
سایر شهرهای کشور که مناطق جذاب مختلفی دارند قرارگرفته که متأسفانه کمتر مورد توجه جذب توریسم
بوده است.
کلید واژه :گردشگری ،توسعه توریسم ،شهر پایدار

زندگی سالم در شهر سالم 724 
بررسی عوامل مؤثر بر رعایت اخالق شهروندی در شهر تهران
با تاکید بر مناطق  74 ،3و 71
نسرین گودرزی

چکیده:

هدف از پژوهش انجام شده با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر رعایت اخالق شهروندی در شهر تهران"،
دستیابی به پاسخ این سؤاالت است:
 .7آیا بین فردگرایی و رعایت اخالق شهروندی رابطه وجود دارد؟
 .4آیا بین سرمایه اجتماعی و رعایت اخالق شهروندی رابطه وجود دارد؟
 .4چه رابطهای بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و میزان رعایت اخالق شهروندی وجود دارد؟
پس از مطالعه منابع تجربی و مبانی نظری شامل نظریههای فلسفی و جامعهشناختی اخالق وهمچنین مروری
بر پیشینه وتاریخ مفهوم "شهروندی"  ،نظریات مربوط به اخالق شهروندی ،سرمایه اجتماعی و فردگرایی
بررسی گردید و در نتیجه بر اساس دیدگاههای مرتبط ،چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریات پاتنام و
دورکیم معین و سپس مدل نظری مناسب ترسیم گردید .و بر این مبنا فرضیات اصلی تحقیق شکل گرفت:
مفروض بر اینکه :بین  .7فردگرایی .4 ،سرمایه اجتماعی .4 ،پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی  ،منطقه سکونت
شهروندان و اخالق شهروندی رابطه معنادار وجود دارد .جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان تهرانی در
گروه سنی  74سال به باال میباشد ،که به سبب گستردگی  ،مناطق  75 ،4و  74با توجه به سطح توسعه
یافتگی شهر تهران انتخاب شده است .روش مورد استفاده در این مطالعه پیمایش و تکنیک آن پرسشنامه
است ،واحد تحلیل نیز افراد میباشند  .یافته های تحقیق بیانگر آنند که به هر میزان فردگرایی خودخواهانه
در جامعه بیشتر ،میزان سرمایه اجتماعی و در نتیجه میزان رعایت اخالق شهروندی در رفتار شهروندان کمتر
خواهد بود .همچنین نتایج حاصله حاکی از آنند که بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و رعایت اخالق شهروندی
رابطه معنادار وجود دارد ،این در حالی است که منطقه سکونت تأثیری بر میزان رعایت اخالق شهروندی
نداشته است.
کلید واژه :اخالق شهروندی ،سرمایه اجتماعی ،فردگرایی

  722چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

فرصتهای گردشگری در صیانت و توسعه پایدار حریم تهران
عاطفه کشاورزی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی فرصتهای گردشگری در صیانت و توسعه پایدار حریم تهران و بویژه حریم
شهرداری منطقه  4با هدف شناسایی ظرفیتهای گردشگری محدوده مورد نظر ،به تهیه نقشه پهنه بندی
قابلیتها و ارائه راهبردهایی برای توسعه گردشگری میپردازد بدین منظور جهت بررسی و پژوهش موضوع
تحقیق دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت ،این فرضیهها از طریق مصادیق موجود در این محدوده و با استفاده
از روشهای بکارگرفته ،پاسخ داده شد .دادهها و اطالعات موجود با استفاده از منابع کتابخانهای ،سایتهای
تحلیل و شبکههای اینترنتی ،مطالعات میدانی ،پرسشنامه ،استفاده از مدل  SWOTجهت تحلیل و همچنین
تهیه نقشه با استفاده از نرم افزار  GISگردآوری گردیده است .در این تحقیق فرصتهای گردشگری در
حریم منطقه  4شناسایی و معرفی شده ،امید است نتایج بدست آمده با تکیه بر متدولوژی یادشده ،تجارب
جهانی و دیدگاه صاحب نظران و اساتید در این رابطه ،بتواند گامی هر چند کوچک در راستای توسعه پایدار
حریم منطقه مورد مطالعه ،پیشگیری از تعرض و تخریب منابع محدود طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز
باشد.
کلید واژه :گردشگری پایدار ،توسعه پایدار ،حریم منطقه  4تهران

زندگی سالم در شهر سالم 724 
ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران
نیلوفر عباس پور

چکیده:

ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی توسعه گردشگری شهری
یکی از روش های احیای مقصد ،توسعه اجتماعی -اقتصادی و افزایش رفاه ساکنین مقصد است که عالوه بر
ساکنین محلّی باید برای گردشگران و سایر ذی نفعان نیز مفید باشد .این تحقیق با اتخاذ الگوی محصول
گردشگری شهری می کوشد رضایت گردشگران درون مرزی شهر تهران را از کیفیت عناصر (اصلی ،ثانویه و
جانبی) محصول گردشگری این شهر ارزیابی کند .آن چه این تحقیق را از سایر پژوهش های مشابه متمایز
می دارد ،ترکیب دو تکنیک ( IPAتحلیل اهمیت-عملکرد) و ( EPIانتظارات-ادراکات-اهمیت) برای تحلیل
داده های این پژوهش است .برای گردآوری داده های مورد نیاز ،پرسشنامه ای تدوین شد که انتظارات و
ادراکات گردشگران را از کیفیت  44عنصر گردشگری شهری تهران و همچنین اهمیت هر یک از آن ها را
مورد سؤال قرار می داد .تعداد  724پرسشنامه از دی ماه  7444تا پایان اردیبهشت  7444به روش نمونه
گیری در دسترس در شهر تهران توزیع و تکمیل شد .یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده ای
از نقاط ضعف محصول گردشگری شهر تهران مربوط به عناصر جانبی (زیرساخت ها) بوده؛ بنابراین ،برای
رفع نارضایتی گردشگران ،بهبود و ارتقای سطح کیفیت این عناصر در اولویت قرار دارد .این اولویت بندی،
مدیریت و مصرف هدفمند منابع محدود مقصد را میسّر می سازد.
کلید واژه :گردشگری شهری ،محصول گردشگری شهریEPI ،IPA ،
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نقش شهرداری در ارتقا اخالق شهروندی
مطالعه موردی منطقه  71تهران
دکتر صالحی امیری ،دکتر فراهانی ،مهدیه اودرخانی

چکیده:

برنامه های شهرداری (آموزشی ،خدماتی ،تبلیغات واطالع رسانی و شیوه های مدیریتی) واجرای آن در مناطق
مختلف وسرای محالت تهران تا چه اندازه در ارتقای سطح اخالق شهروندان تاثیرگذار است؟ متغیر اخالق
شهروندی از گویه های متعدد (مجموع گویه های قوانین مدنی ،سنت و عوامل مذهبی) بدست آمده است.
کلید واژه :برنامه های شهرداری ،اخالق شهروندی ،شهرداری ،سازمان ها

زندگی سالم در شهر سالم 724 
بررسی توزیع فضاهای ورزشی منطقه  71شهر تهران با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی)(GIS
مینا شکوریان عشق آباد
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 41

چکیده:

هدف از این تحقیق ،بررسی نحوه توزیع فضاهای ورزشی منطقه  74شهر تهران با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISبود .نمونه آماری تحقیق حاضر برابر با جامعه آماری ،شامل کلیه فضاهای ورزشی
منطقه  74شهر تهران ( 44فضای ورزشی) اعم از دولتی و خصوصی است .اطالعات توصیفی مورد نیاز این
پژوهش از اسناد و مدارک موجود در ادارات ذی ربط و اطالعات مکانی با استفاده از نقشه های موجود و
دستگاه  GPSجمع آوری گردیده است .این اطالعات در محیط نرم افزار  Arc GIS 4,4تحلیل و بررسی
شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که توزیع کاربری های ورزشی در این منطقه از لحاظ سازگاری با کاربری های
همجوار در بخش کاربری های بهداشتی -درمانی ،فرهنگی ،مراکز سوخت رسانی و پارک ها در وضعیت
نسبتاً مناسبی بوده و فقط از لحاظ همجواری با مراکز صنعتی و آالینده به دلیل وسعت محوطه بازار آهن
ضایعات و کوره های آجرپزی ،دارای مشکل است که با تعطیلی کوره ها و انتقال بازار آهن ضایعات به خارج
از شهر ،این مشکل تا حد زیادی رفع خواهد شد.
از نظر معیار مطلوبیت ،در بحث شعاع دسترسی تقریباً تمامی نقاط منطقه تحت پوشش شعاع عملکردی
حداقل یکی از مراکز ورزشی واحد همسایگی ،محله ،ناحیه و یا شهر می باشد .از نظر شبکه دسترسی نیز کلیه
اماکن ورزشی منطقه تحت پوشش شبکه دسترسی بوده و تنها از نظر طرح تفصیلی است که به نظر می رسد
درصد فضاهای موجود در پهنه های مجاز و مشروط کمتر از درصد فضاهای غیر مجاز می باشد.
از نظر معیار ظرفیت ،مراکز ورزشی واحد همسایگی ظرفیت خدمات رسانی به  %4,74از جمعیت منطقه  74را
دارد .در حالی که مراکز ورزشی محله  %74,44و مراکز ورزشی ناحیه  %24,52جمعیت این منطقه را تحت
پوشش دارند ،که در مجموع  44,44درصد کل جمعیت این منطقه ،می توانند از ظرفیت مراکز ورزشی استفاده
کنند .البته تنها مجموعه ورزشی در سطح شهر این منطقه ،می تواند پاسخگوی بخشی از کمبودها باشد.
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با توجه به بررسی های به عمل آمده بهترین نقاط برای احداث فضاهای ورزشی در منطقه  74شهر تهران،
بخشی از مرکز ،شمال ،شمال غرب و جنوب شرق منطقه است .که با توجه به فضاهای موجود ،ساخت مراکز
ورزشی در سطح همسایگی در بخش های شرقی و شمال غربی پیشنهاد می شود.
از نظر مراکز ورزشی در سطح محله ،مشکل خاصی مشاهده نشد و ظاهراً فضاهای موجود جوابگوی نیاز مردم
می باشد .اما ساخت یک مرکز ورزشی در سطح ناحیه در محدوده جنوب شرقی نیز ضروری به نظر می رسد.
در بررسی سرانه ورزشی این منطقه ،سهم هر نفر از فضاهای ورزشی موجود 5,44 ،متر مربع به دست آمد که
تا استاندارد حداقل 4متر مربعی ،فاصله زیادی دارد.
کلیدواژه :سیستم اطالعات جغرافیایی( ،)GISفضاهای ورزشی ،سرانه ،طرح تفصیلیGPS ،

زندگی سالم در شهر سالم 724 

کتاب ها
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درآمدی بر شناخت عناصر مبلمان شهری
فریدون بابائی اقدم ،محمدرضا اقبال کورائیم ،مجتبی عمرانی دورباش

چکیده:

مبلمـان شهـری از جملـه حـوزه های مربـوط به مطالعـات و بررسی هـای برنامـه ریـزی شهـری است که
بانگاهـی منسجم به فضـای شهـرهای امروزی در پـی ایجاد محیطی مناسب و سازگار با زندگی شهـری
است .بنابراین با استفـاده از اصـول و مبانـی حاکـم بر هـر یک از عناصر تأثیرگذار بر مبلمان شهری باید به
ساماندهی محیط ها و منظر شهرها پرداخت و با خلق گزینه های ممکن و سازگار با هر یک از قسمت های
شهر به محیطی مناسب و ایده آل نایل آمد .از طرف دیگر به کارگیری عناصر و تجهیزات شهری که دارای
قدمت تاریخی و فرهنگی باشد ،موجب ارتباط بیشتر شهروندان با آن ها شده و همین امر هویت و تعلق
خاطری میان آن ها به وجود می آورد .همچنین شرایط اقلیمی و زیست محیطی نیز در نوع انتخاب مصالح
مبلمان شهری و مکان یابی آن ها بسیار حایز اهمیت است ،چرا که عدم مکان یابی صحیح و ناهماهنگی،
تضاد را باعث شده و شهروندان به عنوان یک عامل زائد و اضافی با مبلمان برخورد نموده و موجب عدم
آرامش خاطر آن ها خواهد گردید .این کتاب از  74فصل که در آن به طبقه بندی عناصر مبلمان شهری،
شناخت عناصر مربوط به مبلمان شهری ،رهیافت های جدید در زیبا سازی و مشارکت بین بخشی تشکیل
شده است.

زندگی سالم در شهر سالم 747 
هویت محله ای و مبلمان شهری
موسسه چشم انداز توسعه عصر

مبلمـان شهـری همچـون عناصـر تشکیـل دهنـده یک شهر بخشی از ارزشهـای زیبایی شناختی و عناصر
مرتبط با هدف آن محسـوب می شـونـد .بر اسـاس تعریفـی که کارشنـاسـان شهری ارائه می دهند هر
تجهیزاتی را که به نوعی به بدنه ها و فضاهای شهری الحـاق شوند باید جزئی از مبلمان شهری به شمـار
آورد .بنابراین عناصـر مبلمان شهـری باید با توجـه به رفتارشناسی فرهنـگ و سنت های شهرهای مختلف
طراحی شوند چرا که ایـن عناصـر نشـان دهنـده هویـت و نوع رفتار و فرهنگ مردم آن شهـر است.
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فرهنگ و زندگی در مجتمع های مسکونی
محمود رضا اسدی ،مجتبی امیری

چکیده:

یکی از دالیل مهم بروز اختالف در میان ساکنان مجتمعهای مسکونی ،عدم آگاهی از قوانین و مقررات
سکونت در مجتمعهای مسکونی و آشنا نبودن بیشتر افراد با حقوق و تکالیف خود است .آموزش و
فرهنگسازی در این زمینه موجب بهبود روابط ساکنان و کاهش مشکالت و نارساییها در مجتمعهای
مسکونی میشود .در این کتاب تالش شده است تا ضمن آشنا کردن خوانندگان محترم با تاریخچهی
آپارتمان و آپارتماننشینی در ایران و جهان و بررسی مسایل آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی از ابعاد
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حقوقی ،شیوههای اداره کردن مجتمعهای مسکونی به شکل کاربردی
و براساس مطالب بیان شده در قانون تملک آپارتمانها و آییننامهی اجرایی آن به زیانی ساده توضیح داده
شود.
کلید واژه :فرهنگ آپارتمان نشینی ،مدیریت آپارتمان

زندگی سالم در شهر سالم 744 
سنجش میزان اثربخشی برنامه تفریحات ورزشی سازمان ورزش وتندرستی شهرداری تهران
دکتر سارا کشکر
اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

چکیده:

چنانچه شهرداری تهران با اجرای برنامه های تفریحی ورزشی خود در صدد بهبود وضعیت اوقات فراغت
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
های زمانی مشخص قادر به کنترل و نظارت بر دستیابی برنامه های تفریحی به اهداف از پیش تعیین شده
باشد .به این منظور تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که  -7اهداف برنامه های تفریحی
ورزشی شهرداری تهران چیست؟ -4شاخص های اثربخشی برنامه تفریحات ورزشی شهرداری تهران کدامند؟
 -4برنامه های تفریحی شهرداری تهران تا چه حد در تحقق اهداف خود توفیق داشته است؟
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
قرار گیرد .اما یافته های تحقیق نشان داد که در برنامه ریزی تفریحات شهرداری تهران ،هیچگونه اهداف
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
تغییرات با ابها م همراه است .لذا اهمیت دارد اهداف روشن و مشخصی با توجه به عوامل مهم در برنامه ریزی
تفریحات لحاظ شود که عمدتا این اهداف مبتنی هستند بر رسالت و مأموریت شهرداری تهران ،شناخت
مخاطبان و نیازهای آنها ،بهره برداری از مدیریت منابع انسانی ،مالی ،فضایی و تقویت ارتباطات و انسجام
اجتماعی و خانوادگی در شهر تهران.
تحقیق حاضر نشان داد که اثربخشی برنامه های تفریحی شهرداری تهران بر حسب شاخص هایی که در
تحقیق حاضر تبیین شده اند ،در حد رضایت بخشی می باشد .برای افزایش اثربخشی برنامه ها نیاز است تا
مسئولین اطالعات کاملی از نحوه و نتیجه عملکرد واقعی مناطق بدست آورند و با شناخت امکانات تفریحی
منطقه ،فرهنگ و نیازهای ساکنین هر منطقه اقدام به برنامه ریزی فعالیت های تفریحی مختص هر منطقه
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نمایند .در غیر اینصورت ،نه تنها اجرای برنامه های تفریحی موفق نخواهد بود ،بلکه مسلما اثربخشی آنها نیز
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
مالی ،مدیریت سیستمهای اطالعات در سازمان ،اشکال در روشهای ترغیب و ترویج و اطالع رسانی به جامعه
مواجه است که همگی بر روند اجرا و در نهایت اثربخشی برنامه های تفریحی در شهر تهران اثرگذار است.
واژگان کلیدی :اثربخشی ،سازمان ورزش و تندرستی ،شهرداری تهران

زندگی سالم در شهر سالم 744 
شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران
گزارش مرحله اول
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران /معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و اقتصادی

چکیده:

هدف اصلی طرحهای توسعه شهری ،تأمین رفاه نسبی شهروندان و بهبود کیفیت زندگی شهری و
رضایتمندی سکونتی در محالت و مناطق شهری است .برای این منظور مدیریت شهری همیشه بر آن است
تا به مدد راهبردها ،سیاستها و برنامه های درون سازمانی و بین سازمانی در تعامل با سایر نهادهای تأثیر
گذار بر توسعه  7444شهری به این هدف دست یابد و محیط شهری زیست پذیر را برای ساکنان آن
برنامه ریزی کند .عالوه بر برنامهها و طرحهای توسعه شهری ،برنامه های سازمانها و نهادهای دولتی و
خصوصی نیز که به نوعی با جامعه شهری و ساکنین آن در ارتباط بودهاند به نوعی کیفیت زندگی شهروندان
را تحت تاثیر قرار دادهاند .بدین ترتیب شناخت و سنجش کیفیت زندگی در تهران که معلول عواملی همچون
اقدامات مدیریت شهری و سایر نهادهای دولتی و خصوصی است.
موضوع بسیار حیاتی است و میتواند زمینه ای برای ترسیم نقشه راه مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول
در جهت آگاهی از وضعیت موجود و اقدام برای تحقق وضعیت مطلوب باشد .بر این اساس ،اهداف این
پژوهش را میتوان در استخراج شاخصها و سنجه های کیفیت زندگی شهری ،اندازه گیری و تبیین کیفیت
زندگی در شهر تهران و استخراج مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر آن و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت
ارتقاء کیفیت زندگی به تفکیک در تهران دانست .روش اصلی تحقیق در این پژوهش ،با توجه به انتخاب
رویکرد ذهنی در سنجش کیفیت زندگی ،روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه برای جمع آوری دادهها بوده
است .در تحلیل دادهها و ارائه راهکارهای عملیاتی نیز از روش های مختلف تحلیل آماری مانند روش تحلیل
عاملی و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است.
در فرایند مطالعات شناخت کیفیت زندگی ،نتایج مختلفی در هر مرحله به دست آمد .یافته های پژوهش در
بخش مطالعات نظری و مرور پیشینه نظری تحقیق ،به انتخاب چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق و
همچنین مستندسازی و استخراج  24شاخص کیفیت زندگی از سه حوزه نظری پژوهشهای آکادمیک،
تجارب شهرهای معتبر خارجی و پژوهشهای سازمانهای جهانی منجر گردید .در مراحل بعدی و بر اساس
شاخصهای بومی شده ،گردآوری دادهها در قالب  55777پرسش نامه در تمامی  554ناحیه شهر تهران و
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تحلیل آنها با روشهای یاد شده صورت گرفت .سنجش کیفیت زندگی در شهر تهران نشان میدهد که 52
عامل اصلی کیفیت زندگی در این شهر را تشکیل میدهند .یکی دیگر از مهمترین یافته های این پژوهش،
شناسایی حوزه های نیازمند اقدام و اولویت بندی زمینه های اقدام به تفکیک  554ناحیه شهر تهران است.
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی ،رضایتمندی ،تحلیل عاملی ،شاخص ذهنی ،تهران

زندگی سالم در شهر سالم 744 
برنامه پژوهشی زنان و زندگی شهری
ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران

چکیده:

این طرح مشتمل بر الگویی نوین برای اجرای پژوهش های سازمانی است .محوریت این الگو بر تعامل
مستمر بین پژوهشگران برون سازمانی و کارشناسان و مدیران سازمان است .ضمن آن که به لحاظ محیطی
نیز تالش می شود تا حد امکان چه انجام پژوهش و از آن مهمتر روند پیشرفت آن از ابتدا تا انتها با
هماهنگی و همراهی مدیران و کارشناسان ذی نفع در سازمان صورت پذیرد .همچنین نهادینه ساختن فعالیت
های علمی و پژوهشی تیمی و پرداختن جامع به یک حوزه موضوعی از جهات و ابعاد مختلف آن ،از دیگر
نقاط قوت این مدل پیشنهادی است .طی سالهای  7447و  7444ستاد توانمندسازی شهرداری تهران با
همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری اقدام به اجرای برنامه پژوهشی زنان و زندگی شهری بر اساس
الگوی فوق نمود که ماحصل آن دستاوردهای مطالعاتی قابل توجه به لحاظ کیفی و کمی در گستره موضوعی
نسبتا وسیعی بوده است.
کلید واژه :زنان ،زندگی شهری ،مدیریت پژوهش
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الزامات نرم افزاری و سخت افزاری در جهت افزایش کارآیی گرمخانه ها
دکتر محمد رضا چیت ساز ،دکتر ناهید زرگر سرایی

چکیده:

به منظور اصالح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت های دستگاه های اجرایی و ارتقای کارآیی و بهبود
روش های مربوط به جمع آوری ،شناسایی ،تعیین وضعیت و ساماندهی بی خانمانان ،افراد بی سرپرست،
گمشده ،متواری ،در راه مانده و موارد مشابه و هم چنین تنظیم وظایف دستگاه های عمومی ،دولتی و مردمی
مرتبط با موضوع گرمخانه ها ،طرح مطالعاتی و پژوهشی الزامات نرم افزاری و سخت افزاری در جهت افزایش
کارآیی گرمخانه ها ،در یک پیش گفتار و ده فصل ،تدوین شده است.
کلید واژه :بی خانمانان ،بی سرپناهان ،گرمخانه

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

فصل سوم

پایداری محیط زیست شهری
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مقاالت

پایداری محیط زیست شهری 747 
بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی انرژی روتردام)(REAP
عبدالرضا فاضلی

چکیده:

شهرسازان تاکنون همواره به مسائلی مانند زیباشناسی ،کاربری زمین ،حمل و نقل و امثال آن پرداخته و کمتر
به مسئله مصرف بهینه انرژی در شهر توجه کرده اند .باتوجه به اینکه منابع انرژی فسیلی محدود هستند و
استفاده بی رویه از آنها ،محیط زیست را آسیب پذیر کرده است ،استفاده از آنها بعنوان سوخت نابخردانه است.
در سالیان اخیر طراحی شهرهایی با حداقل مصرف انرژی مانند مصدر در امارات مورد توجه شهرسازان قرار
گرفته است .در شهری مانند تهران بعنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشور که با انواع مشکالت
زیست محیطی دست به گریبان است ،بهینه سازی مصرف انرژی در مناطق مسکونی یک ضرورت است .در
این پژوهش پس از بررسی اطالعات مربوط به مصرف انرژی شهر تهران با استفاده از رویکرد برنامه ریزی
انرژی روتردام ( )REAPراهکارهایی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در مناطق مسکونی شهر تهران
ارائه میشود.
کلید واژه :انرژی ،بهینه سازی مصرف انرژی ،مناطق مسکونی ،شهر تهران
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پیاده سازی الگوریتم های سلسله مراتبی /فازی جهت تعیین آسیب پذیری چند عامله ی هسته
مرکزی شهرها
مطالعه موردی :منطقه  1تهران
حبیبی ،سرکارگر ،اردکانی ،یوسفی ،صفدرنژاد

چکیده:

توسعهی شتابان شهرها و ازدیاد روز افزون جمعیت شهری در دهه های اخیر ،برنامه ریزی ،مدیریت و کنترل
شهرها را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است .این مشکل در زمان وقوع بحران های طبیعی و به ویژه
زمانی که با ناهنجاری های اجتماعی همراه می شوند ،بسیار پیچیده تر می گردد .تعیین میزان آسیب پذیری
بافت های شهری با در نظر داشتن عوامل مؤثر بر آسیب پذیری ،یکی از الزاماتی است که باید پیش از وقوع
حوادث و به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای مدیریت کارآمد بحران در شهرها ،صورت پذیرد .سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISاز قدرتمندترین ابزارهایی است که در صورت کفایت اطالعات ورودی ،می تواند
با توانایی های تحلیلی منحصر به فردش ،به بهترین شکل ممکن ما را در تعیین پتانسیل آسیب پذیری
محدوده های شهری یاری رساند .در این پژوهش ،ابتدا با بهره گیری از ( ،)GISنقشه ی میزان آسیب
پذیری در منطقه ی  4شهرداری تهران با توجه به معیارهای کالبدی ،اجتماعی -اقتصادی و امنیتی تهیه شده
است .برای تهیه ی این نقشه تعداد  44شاخص مالک قرار گرفته و در نهایت با روی هم گذاری الیه های
اطالعاتی مربوط به این شاخص ها ،میزان آسیب پذیری منطقه در  4طبقه (از کمترین آسیب پذیری تا
مناطق کامالً مسئله دار) مشخص گردید ،سپس مناطقی که دارای قابلیت استقرار مراکز امداد و نجات در
منطقه و اطراف آن هستند تعیین شدند .در نهایت با استفاده از تحلیل شبکه کوتاه ترین مسیرهای دسترسی
به محل حادثه مشخص گردیدند .براساس نتایج به دست آمده بیشترین میزان آسیب پذیری منطقه در بخش
مرکز و جنوب شرقی منطقه است .بیش از  45درصد ساختمانهای این محدوده بسیار آسیب پذیر بوده و
بخش عمدهای از آن ها جزو بافت های مسئله دار هستند؛ همچنین کمترین میزان آسیب پذیری مربوط به
بخشهای شمال منطقه است که عمده ی آن دارای پتانسیل آسیب پذیری نسبتاً پایین است.
کلید واژه :آسیب پذیری ،مدیریت بحران ،الگوریتم های سلسله مراتبی

پایداری محیط زیست شهری 744 
جانمایی اماکن ایمن جهت اسکان اضطراری
علیرضا استادمحمودنیا

چکیده:

در این پژوهش سعی برآن بوده تا با نمایان ساختن مخاطرات احتمالی پس از وقوع زلزله اهمیت موضوع
جانمایی اماکن ایمن جهت اسکان اضطراری در شهر ها را مشهود کرده و به بررسی وضعیت منطقه 74
شهرداری تهران به عنوان نمونه مطالعاتی پرداخته و با بر شمردن عوامل و کاربریهای سودمند و پر مخاطره و
ایجاد ارتباط میان آنها  ،وضعیت موجود را بررسی کرده و به ارائه راهکارهای ممکن برای بهبود وضع موجود
و رفع کمبودها فعلی برای افزایش قدرت مقابله با بحران ناشی از وقوع حادثه ای چون زلزله پرداخته و با
پیشنهاد دادن مکانهایی با قابلیت ساخت اماکن ایمن و دارای اولویت  ،تالش کرده تا به مدیریت بحران در
منطقه کمک کند.
کلید واژه : :زلزله ،بحران ،مکان یابی ،مدیریت بحران ،اسکان
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ارایه چارچوب ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های توسعه شهری بر اساس تفکر
تابآوری
پرستو پریور

چکیده:

ارزیابی راهبردی محیط زیستی به عنوان ابزاری برای در نظر گرفتن مالحظات محیط زیستی در مراحل اولیه
تصمیم گیری است .با توجه به تاکید منابع جدید بر استفاده از تفکر تاب آوری در ارزیابی راهبردی محیط
زیستی برای براورد اهداف توسعه پایدار و کاهش عدم قطعیت ،هدف این مطالعه بسط فرایند ارزیابی راهبردی
محیط زیستی بر اساس تفکر تاب آوری و همچنین استفاده از مبانی اکولوژی شهری مدرن در چارچوب
پیشنهادی است .فرایند ارزیابی راهبردی محیط زیستی بسط داده شده در این تحقیق دارای سه مرحله اصلی
است در مرحله اول تاب آوری عمومی بستر محیط زیست شهری به صورت کلی از طریق معیارهای سنجش
تاب آوری عمومی ارزیابی می شود .مرحله دوم سنجش تاب آوری بستر نسبت به طرح توسعه پیشنهادی
است و مرحله سوم در رابطه با بسط سیستم مدیریت تطبیقی برای فراهم آوردن سیستم انعطاف پذیر جهت
مشارکت افراد ذینفع و ذی نفوذ و نیز پایش اثرات می باشد .دو اصل اساسی در اکولوژی شهری مدرن شامل
ارتباط ساختار و عملکرد در محیط زیست شهری و دیگری کاربرد مفاهیم تاب آوری برای ایجاد محیط
زیست شهری پایدار مراحل چارچوب ارزیابی راهبردی محیط زیستی پیشنهادی را متاثر می سازد و این
مراحل بر اساس این دو اصل تعریف می شود.
کلید واژه :ارزیابی راهبردی محیط زیستی ،تفکر تاب آوری ،اکولوژی

پایداری محیط زیست شهری 744 
حاشیه نشینی ،سکونتگاههای غیررسمی و عوامل مؤثربرآن
لیال باتمانی

چکیده:

این مقاله به طور کلی بررسی وضعیت حاشیه نشینی و روند آن در کشور با نگاهی به شرایط شهر تهران و
بررسی نقاط ضعف و قوت سیاستها و برنامه های موجود در این زمینه و همچنین ارائه پیشنهادات و راهکارها
به مسئولین برای کاهش تبعات این مسأله و پیشگیری از گسترش آن می باشد .روش تحقیق این مقاله،
توصیفی بوده و از اطالعات موجود در منابع آماری ،برخی دستگاههای دولتی ،مستندات قانونی موجود و
مشاهده مستقیم از برخی مناطق حاشیه نشین کشور استفاده شده است و با استفاده از آمار سرشماری 7444
سهم مولفه های تأثیر گذار در افزایش جمعیت شهر نشین و مشکالت ناشی از آن خصوصا شکل گیری
سکونتگاههای غیر رسمی مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس مقایسه تجاربی از اقدامات موفق سایر
کشورها در ساماندهی مسأله مورد نظر و همچنین بررسی نقاط ضعف برنامه های دولت ها در دو بخش:
نظارت بر اجرای قوانین و ضعف در اجرای برنامه های تدوین شده ،عمده ترین موانع به نتیجه رسیدن برنامه
های تدوین شده مورد بحث قرار گرفته و بر این اساس به ارائه پیشنهادات کاربردی در دو بخش پیشگیری و
کنترل گسترش مهاجرت ها و شیوه برخورد با سکونتگاههای غیر رسمی پرداخته شده است.
کلید واژه :حاشیه نشینی ،شهرنشینی ،سکونتگاه های غیر رسمی ،مهاجرت
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به کارگیری فرایند تحلیل شبکهای فازی ) (Fuzzy ANPدر شناسایی مکان بهینه ایستگاههای
انتقال پسماند شهرستان اصفهان
غدیر عشورنژاد

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در مدیریت پسماند ،به حداقل رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی است .در این
زمینه ایستگاه انتقال پسماند مدیریت پسماند را بهبود داده و جمع آوری پسماند را از محل تولید پسماند تا
محل دفع ساماندهی می کند .در صورتی ایستگاه انتقال پسماند میتواند کارائی الزم را داشته باشد که به
خوبی مکانیابی شده باشد .مطالعه حاضر به عنوان یک پژوهش کاربردی با استفاده از رویکرد تحلیل
تصمیمگیری چند معیاری و بکارگیری مدل فرآیند تحلیل شبکهای فازی( )Fuzzy ANPدر کنار تکنیک
 DEMATELو استفاده از نتایج آنها در مدلسازی مکانی به ارائه چارچوب نوینی در شناسایی مکان بهینه
ایستگاههای انتقال پسماند پرداخته است.
کلید واژه :ایستگاه انتقال پسماند ،شهرستان اصفهان

پایداری محیط زیست شهری 744 
ارزیابی پایداری کاربری اراضی کالنشهر تهران بر اساس تلفیق مدل های  ANPو Fuzzy
 DEMATELگروهی
موسی پژوهان

چکیده:

در طرح های توسعه شهری ،کاربری اراضی شهری یکی از مهمترین ابزارهای برنامه ریزی در راستای
دستیابی به اهداف محسوب شده و به عنوان پالتفرم محتوایی تمامی فعالیت ها و عملکرد های شهری و
منطقه ای را در خود نمایان می سازد .بدین ترتیب شکل گیری مکانیزم شهری پویا و انعطاف پذیر به مدد
توجه به این جنبه پراهمیت شهرسازی صورت می پذیرد .در کنار کاربری اراضی شهری به مفهوم عام،
موضوع پایداری کاربری اراضی شهری به مفهوم خاص ،مقوله ای واجد اهمیت در ادبیات کنونی شهرسازی
جهان است که موفقیت طرح های پیشنهادی را به لحاظ تحقق پذیری و استقبال عمومی فراهم می آورد.
این مساله چالشی را بیانگر است که کالنشهر تهران از دیر باز با آن مواجه بوده و طرح های مربوطه از اولین
طرح جامع تهران در سال  7424گرفته تا طرح جامع تهران  7444همواره بر آن بوده اند تا به نارسایی های
مربوطه به این موضوع پاسخ در خور یابند .مقاله حاضر بر آن است تا موضوع پایداری کاربری اراضی شهری
و معیارهای مربوط به آن را در اسناد مطالعات طرح جامع(ساختاری -راهبردی) شهر تهران مورد بررسی و
ارزیابی قرار دهد .روش تحقیق در این مطالعه تبیینی و تحلیلی بوده و متدولوژی مورد استفاده در آن مدل
های  ANPو Fuzzy DEMATELگروهی می باشد .یافته های تحقیق نشان می دهد که در طرح جامع
تهران ،به برخی معیارهای علی از جمله کاربری های مختلط توجه کمی شده است و این در حالی است که بر
اساس نظرات افراد متخصص این معیارها اهمیت زیادی در پایداری کاربری زمین دارا می باشند .از سوی
دیگر به معیارهای معلولی همچون حفظ زمین های کشاورزی ،توجه بیشتری معطوف گردیده است.
کلید واژه :ارزیابی ،پایداری کاربری زمین ،طرح جامع تهرانANP ،
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بررسی فرونشست زمین در قسمت جنوب غربی تهران
محمد صادق حبیب زاده

چکیده:

فرونشست زمین به حرکت رو به پایین زمین می گویند که به دلیل سرعت کم آن به راحتی قابل شناسایی و
برآورد نمی باشد.فرونشست باعث تخریب پل ها،تونل ها،خطوط انتقال آب و انرژی و از بین رفتن ساختمان
ها است بر اساس بر آورد کارشناسان  745شهر از شهرهای بزرگ کشور های توسعه یافته و در حال توسعه
تحت تاثیر این مخاطره قرار دارند در این پژوهش در بازه زمانی  4ساله با استفاده از تصاویر راداری سنجنده
 asarماهواره  envisatمیزان نشست در مناطق مسکونی تعیین شده و عامل ایجاد نشست نیز بیان شود
کلید واژه :فرونشست ،مخاطره ،تداخل سنجی

پایداری محیط زیست شهری 744 
استفاده از محصوالت جانبی کارخانه کود آلی ) (RDFبه عنوان سوخت جایگزین در صنعت
سیمان
سمیه سلطانی زاده .تیمور باجول

چکیده:

امروزه حفظ منابع طبیعی ،محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی جزیی از اولویت های مدیریت کالن هر
کشوری می باشد .از سوی دیگر بشر ،به دلیل روبه اتمام بودن منابع انرژی فعلی (سوخت های فسیلی) به
دنبال جایگزینی مناسب ،پایدار و مقرون به صرفه برای آن است .در این راستا استفاده از پسماند به عنوان
یک منبع تولید انرژی می تواند راهگشا باشد .با توجه به این واقعیت که  %44از کل هزینه تولید کارخانه های
سیمان صرف تامین انرژی می شود که عمدتا شامل سوخت های فسیلی است ،استفاده از سوخت های
جایگزین در کوره های پخت سیمان گزینه مناسبی برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و آسیب های
زیست محیطی ناشی از آن محسوب می شود .از این رو در این مقاله به استفاده از ضایعات کارخانه کود آلی
شهر اصفهان به عنوان سوخت جایگزین در صنعت سیمان پرداخته شده است.
کلید واژه :سوخت جایگزین ،RDF ،صنعت سیمان ،محیط زیست
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دستیابی به توسعه پایدار شهری با رویکرد گردشگری پایدار
مورد :شهر خرم آباد
مریم بیرانوندزاده ،ابراهیم رستم گورانی ،سید دانا

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -پیمایشی و مدلهای موجود به بررسی نقش صنعت گردشگری
در توسعه پایدار شهر ی خرم آباد پرداخته شده است .نتایج برررسیها بر اساس تحلیل عاملی نشان می دهد
سه عامل مؤثر تحت عناوین زیست  -اجتماعی ،اقتصادی -کالبدی و اجتماعی -اقتصادی درمیزان توسعه
پایدار مناطق شهری خرم آباد مؤثر بوده ،و منطقه 7در سه عامل فوق الذکر جزء مناطق پایدار و منطقه 4و 4
با وجودمرکز ثقل جاذبه های گردشگری خرم اباددر رده نیمه پایدار و پایدار ضعیف قرار دارند ،با استفاده از
 74شاخص مستخرج از داده های پرسشنامه 2عامل ساماندهی کالبدی-اجتماعی ،عامل نهادی -تخصصی،
کالبدی -محیطی و تبلیغاتی مؤثر در توسعه گردشگری خرم آباد شناخته شد ،نتایج حاصل از تحلیل مدل
 SWOTنشان می دهد شاخص های گردشگری شهری در خرم آباد دارای امتیاز  44بوده و از این رو
اگرچه در زمره مناطق با سطح عملکردی ملی قرار دارد.
کلید واژه :گردشگری شهری ،توسعه پایدار ،خرم آباد
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شناسایی و بررسی زیست شناسی چوبخواران پارک قیطریه و کنترل آنها
مطالعه موردی منطقه یک شهرداری تهران
مهناز کیانی

چکیده:

اهمیت جنگلها و پارکها و فضای سبز ،در تعدیل آب و هوا ،افزایش بارندگی ،جلوگیری از فرسایش خاک،
تولید چوب ،تلطیف هوا وایجاد اکسیژن برای انسان بر هیچ کس پوشیده نیست .متاسفانه مدیریت نادرست،
قطع درختان ،وجود آفات و عوامل مخرب دیگر موجب گردیدهاند که جنگلها ،پارکها و فضای سبز شهری
کشورما ،بتدریج از بین رفته و بهمین دلیل بر دولت و مدیران و مردم است که نسبت به جنگلها ،فضای سبز و
پارکهای شهری توجه بیشتری مبذول نمایند.

یک دسته از عوامل و موجوداتی که در پارکها و فضای

سبزشهری خسارت وارد میآورند آفات و بیماریها میباشند و درختان و درختچههای جنگلی و درختان غیرمثمر
نیز مانند درختان میوه ومحصوالت زراعی از گزند این عوامل مخرب مصون نمیباشند ازآنجایی که درختان
جنگلی درتولید مواد غذایی نقشی ندارند ،همواره به این بخش زیربنایی کشاورزی توجه نشده ،بنابراین در این
مورد باید اقداماتی صورت گیرد برهمین اساس این تحقیق در زمینه آفات چوبخوار در منطقه یک شهر تهران
واقع در پارک قیطریه بعمل آورده شد
کلید واژه :فضای سبز شهری ،آفت ،کنترل آفت
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شناسایی عوامل مؤثر بر اندازه  Gapبمنظور ارائه راهکارهایی در راستای کاهش خطرات
ناشی از آن برای مسافران
فرامرز پرهازه ،ابوذر آخوندی ،احمد واحدی

چکیده:

برای تعیین استاندارد  Gapنیاز به ایجاد تعادل بین لزوم دسترسی آسان مسافران به قطار از طریق کاهش
 Gapاز یک سو و در نظر گرفتن فاصله کافی بین سکو و قطار بمنظور پیشگیری از آسیب دیدن تجهیزات
سکو در اثر برخورد با قطار از سوی دیگر میباشد .همچنین شرایط و خصوصیات خط ،ایستگاه و ناوگان نیز
در تعیین حداقل و حداکثر اندازه  Gapمؤثر میباشد .در این مقاله ضمن معرفی مفهوم ( Gapفاصله افقی و
عمودی بین لبه سکو و در قطار) و شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،تالش شده است استانداردهای موجود در
خصوص حداکثر  Gapافقی و عمودی در انواع سیستمهای حمل و نقل ریلی بررسی و راهکارهایی نیز جهت
کاهش خطرات ناشی از  Gapبرای مسافران ارائه شود .همچنین در ادامه نتایج مطالعاتی که بر روی عوامل
رفتاری و غیررفتاری مؤثر بر حوادث و آسیبهای ناشی از  Gapبین سالهای  4554تا  4554در کشور
آمریکا بر روی مسافران انجام شده ،ارائه میشود .از جمله مهمترین روشهای معرفی شده در این مقاله
برای کاهش خطرات ناشی از  Gapعبارتند از :استفاده از پرکننده  Gapبه همراه سیستم دربهای محافظ
سکو ( ، )PSDآموزش و اطالعرسانی ،بکارگیری کارکنان آموزش دیده ،استفاده از رمپها و ...
کلید واژه ،Gap :پرکننده  ،Gapسیستم دربهای محافظ سکو ()PSD

پایداری محیط زیست شهری 744 
مدیریت بحران پس از زلزله ،معطوف به نقشه خطر شهر
فرامرز معتمد دزفولی ،هومن معتمد دزفولی

چکیده:

این تحقیق و پژوهش تالشی است برای تهیه نقشه خطر شهر دزفول در هنگام زلزله و استفاده در مدیریت
بحران هنگام سانحه و حوادث طبیعی برای کاهش تلفات و صدمات انسانی .این تحقیق متکی است به
تجربیات پیشین در زمینه مدیریت بحران و پیشینه زلزله در ایران و جغرافیای زمین شناختی خوزستان و شهر
دزفول .روشی که در این پژوهش برای ارزیابی آسیبهای لرزهای ساختمانها که از مهمترین عناصر یک نقشه
خطر میباشد استفاده شده؛ « ارزیابی سریع چشمی» است .و همچنین بداعت آن در بکار بردن عناصر و
شاخص های تراکم ساختمانی ،با تراکم جمعیت ،فقر شهری و فرهنگی و میزان دسترسی ها در هر محله
میباشد .این نقشه برای مدیریت بحران امکان مقایسه محالت شهری را با هم میدهد و آن مدیریت را در
هنگامه بحران در تعیین الویتهای مکانی یاری و به کاهش تلفات و صدمات انسانی کمک شایانی مینماید.
محالت شهر دزفول در این پژوهش به  24محله تقسیم و پس از اعمال شاخص های باال نتایج نهایی بدست
آمده به  4دسته تقسیم شدند.
کلید واژه :خطر ،زلزله ،مدیریت بحران
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اثرات زیست محیطی پس از احداث سدها
محمد باقری

چکیده:

بشر تاکنون بیش از  544سال تجربه در سد سازی دارد و امروزه هیچ طرح و توسعه آیی مورد پذیرش نیست
مگر آنکه در مسیر توسعه پایدار و رعایت جنبه های زیست محیطی باشد ..همان طور که می دانیم تا چند
سال آینده جهان با بحران بی آبی کم سابقه ای در طول عمر خود مواجه خواهد شد که دانشمندان سعی
داشتند با ارائه روش هایی به ذخیره آب بپردازند و از هدر رفتن آن جلوگیری کنند و این امر و در کنار آن
تولید انرژی از آب موجب پیدایش علم مهندسی سد شده است .پیشرفت کشور در زمینه سد سازی مورد
تحسین است و ضرورت احداث سد برای تا مین آب شرب ،توسعه کشاورزی،تولید برق ،آبیاری ،پرورش
ماهی ،گردشگری و ده ها استفاده سودمند دیگر تردید ناپذیر است .البته قدمت سد سازی در جهان به هزاره
های پیشین می رسد و در ایران ،سد ذوالقرنین معروف به اسکندر یکی از قدیمی ترین سازه های ذخیره آب
در دنیا می باشد .در مطالعه و احداث سدها ضرورت دارد عالوه بر کلیه شرایط و ساختار زمین شناختی سدها،
شرایط اکولوژیکی منطقه و رودخانه و موجودات آن که در واقع رو خانه متعلق به آن ها و خانه و زندگی آن
هاست مورد توجه قرار گیرد .امروزه تغییرات آب و هوایی و همچنین آلودگی های زیست محیطی در دنیا و
ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است .سدها دارای یکی از مهم ترین نقش ها در بارگیری منابع آب می
باشند و همچنین تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر اکوسیستم در کنار فوایدی نظیر کنترل رژیم جریان ,کنترل
سیالب  ,ذخیره آب و تولید انرژی با خود به همراه دارند.علیرغم منافع بسیار آن ها در زمینه های اجتماعی و
زیست محیطی الزم است تا اثرات منفی در راستای توسعه پایدار به حداقل برسند.این تأثیرات و راه حل های
آن ها در حوزه ارزیابی تأثیرات زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرند .در گذشته برای ساخت سدها و
نیروگاه های به رقابی فقط به توجیه اقتصادی طرح توجه می شد ولی امروزه مطالعات ارزیابی زیست محیطی
سدها یکی از موارد الزم برای گرفتن مجوز ساخت یک سد تلقی می شود که این ارزیابی ها نیز خود به روش
های استانداردی نظیر روش  ICOLDباید صورت بگیرند.از آنجایی که تأثیرات هر سد منحصر به فرد و
مرتبط با ساخت گاه آن بوده این مطالعات باید به بررسی تأثیرات کوتاه مدت )حین ساخت(،میان مدت )هنگام
بهره برداری( و بلند مدت بپردازند .با توجه به اقلیم ایران ساخت سد در این کشور الزم به نظر می رسد که
منجر به ذخیره آب برای استفاده کشاورزی خانگی و صنعتی و تولید برق شده و به همین دلیل برای توسعه
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اجتماعی اقتصادی الزم می باشند - .در این مقاله به بررسی اثرات مثبت و منفی زیست محیطی احداث سدها
در ایران و جهان با توجه به تحقیقات و آمارهای اخیر پرداخته شده است  .ارزیابی و فهم این نکات به
مدیریت کارآمد منابع آب در آینده کمک شایانی خواهد نمود
کلید واژه :سد ،اثرات زیست محیطی ،اکوسیستم
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عملکرد ارزیابی سدهای الستیکی و عوامل موثر در کاربری آنها
محمد باقری

چکیده:

نقش سازه های آبی در بهبود کمی و کیفی بشر آن چنان دارای اهمیت است که در هر کشوری سهم قابل
توجهی از نیروی انسانی و بودجه های عمرانی را به خود اختصاص می دهد .با توجه به اینکه کشور ما در
منطقه خشکی از جهان قرار دارد و اهمیت استفاده از اینگونه سازه ها در کشور افزایش می یابد .یکی از انواع
این سازه ها ،سد الستیکی می باشد که با توجه به نوع کاربری ،نحوه و هزینه ساخت ،سازه ای مناسب برای
آب های جاری کشور است .اما با این وجود شاهد استفاده قابل توجهی از این سدها در کشور نمی باشیم.
توجه در این مقاله بر این اصل استوار است که ضمن معرفی این سازه آبی و سدهای الستیکی به کاربری و
عملکرد آنها پرداخته و وضعیت این سدها را در کشور مورد بررسی قرار دهیم .در طرح این قبیل سازه ها
ایمنی و پایداری سازه و سرعت و سهولت ساخت سازگاری با محیط ،و عمر مفید و هزینه های طرح از جمله
مسائل مهمی است که همواره ذهن طراحان را به خود مشغول می دارد .از اینرو سعی می شود با استفاده از
تکنولوژی های جدید و بهره گیری از مصالح و ابزار ساخت گوناگون حداکثر ضریب اطمینان در راستای
مسائل فوق حاصل شود .یکی از جدیدترین مصالح در ساخت سازه های آبی و ماده الستیک است .سدهای
الستیکی انعطاف پذیری قابل توجه مصالح در مقابل عوامل خارجی همسازی و سازگاری با محیط و سادگی
طراحی ،کوتاه بودن مدت ساخت ،ایمنی و پایداری مناسب این قبیل سدها نسبت به سازه های صلب سادگی
و سهولت بهره برداری و درنهایت کاهش هزینه های اجرایی موجب شده که در طرح های آبی کوچک و
بزرگ مورد استفاده قرار گیرند .با توجه به اینکه ساخت سدهای الستیکی در کشور روند رو به رشدی دارد.
الزم است که مسائل و مشکالت این سدها بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد .سعی بر آن است که
پارامترهای موثر در عملکرد و ارزیابی سدهای الستیکی موردتوجه قرار گرفته است.
کلید واژه :سدهای الستیکی ،ارزیابی عملکرد ،انعطاف پذیری
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کاربرد سد های الستیکی و اثرات زیست محیطی آنها
محمد باقری

چکیده:

سدهای الستیکی از پدیده های نسبتاً نو در مهندسی و صنعت آب بوده و کاربرد آنها گسترده می باشد .از
سدهای الستیکی می توان به عنوان سدهای انحرافی و به منظور کنترل سیالب و کنترل جذر و مد و غیره
استفاده کرد .یکی از جدیدترین ماده هایی که در سالهای اخیر در کشورهای مختلف دنیا برای ساخت سد یا
سدریز موردتوجه قرار گرفته است ماده ی مصنوعی الستیک است .با وجود اینکه از الستیک در صنعت آب
به صورت خاص استفاده فراوان می گردد؛ اما استفاده از این ماده در ساخت سد سابقه چندان طوالنی ندارد با
وجود اینکه این سابقه کوتاه در ساخت سدهای الستیکی؛ کشورهایی نظیر استرالیا ،ایتالیا ،ژاپن و  ...به ساخت
این قبیل سدها سریعاً اقدام کردند و در حال حاضر تخمین زده می شود که در حدود  5222سد الستیک در
مناطق مختلف دنیا ساخته شده است .در حقیقت سد الستیکی یک تکنولوژی و به عبارت دیگر یک تحول در
ساخت سازه های هیدرولیکی و به ویژه سدهای کوتاه می باشد .قسمت اعظم سد الستیکی از یک کیسه
بزرگ الستیکی تشکیل شده است که به وسیله ی پیچ های مهاری به سطح زیرین سد ،که می تواند بستر
رودخانه و یا تاج سدهای دیگر باشد؛ متصل می شود .این کیسه می تواند به وسیله آب و هوا پر و خالی گردد
و قابلیت انقباض و انبساط را داراست.
کلید واژه :سدهای الستیکی ،انعطاف پذیری ،مهندسی سد
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کاربرد سدهای الستیکی در مدیریت بحران آبی
محمد باقری

چکیده:

با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشورمان و بحران های کم آبی که در کشور با آن مواجه هستیم ،
شریان های حیاتی از زیرساخت های مهم کشور محسوب شده که مستقیماً با نیازهای حیاتی و اولیه افراد
جامعه در ارتباط هستند و به دلیل سطح وسیع تأثیرپذیری آن ،پتانسیل بیشتری برای ایجاد بحران گسترده در
جامعه را دارا هستند .گستردگی شریان های حیاتی باعث می شود که پس از بروز حوادث ناگوار ایجاد آسیب
در بخشی از آنها اجتناب ناپذیر باشد و از طرف دیگر چون این شبکه ها پر مؤلفه نیز هستند ،در نتیجه در
صورت نیاز به تقویت و یا تعویض ،عالوه بر هزینه و نیروی زیاد نیازمند صرف مدت زمان زیادی نیز هستند و
این در حالی است که نیاز مبرم مردم به خدمات شهری باعث می شود که در اثر طوالنی شدن بازسازی
شریان های حیاتی ،زندگی اجتماعی مختل گردیده و عوارض مختلف روحی روانی  -و اقتصادی اجتماعی
بروز نماید .یکی از جدیدترین مصالحی که در ساخت سازه های آبی در سالهای اخیر بخدمت گرفته شده ماده
پالستیک  -است .الستیک به دلیل انعطاف پذیری قابل توجه در مقابل عوامل خارجی ،سازگاری با محیط،
کوتاه بودن مدت ساخت ،ایمنی و پایداری مناسب ،سهولت بهره برداری و در نهایت کاهش هزینه های
اجرائی مورد استقبال مهندسین قرار گرفته است .در این مقاله با توضیح کاربرد سازه های آبی الستیکی در
مدیریت بحران ،نحوه مزیت ها و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین اشاره به سدهای
الستیکی و اثرات مفید آنها شده است.
کلید واژه :سد ،مدیریت بحران ،سازه های الستیکی

پایداری محیط زیست شهری 744 
استفاده بیشتر از انرژیهای طبیعی و تجدیدپذیر در ساختمان برای کاهش مصرف انرژی فسیلی
احمد جهان بخش

چکیده:

قرارگیری ایران و از جمله شهر تهران در مدار نزدیک استوا ( 44درجه شمالی) باعث شده که کشور ما یکی از
کشورهایی باشد که دارای تابش با شدت بسیار باالست .مسلما یکی از شاخصه های مدیریت شهری در
دنیای امروز استفاده کارآمد از پتانسیل های موجود برای انرژی پاک و ارزان طبیعی است .استفاده از انرژی
خورشید برای گرمایش ساختمان و تامین آب گرم خورشیدی و نیز جلوگیری از گرمایش ساختمان در تابستان
بسیار ارزان است و به راحتی میتوان آنها را به صورت قانون و اجبار در ساختمانهای جدید نصب کرد .مانند
دیوار حجیم برای گرمایش در زمستان و سایبان برای پنجره های نور گیرجهت جلوگیری از گرمایش
ساختمان در تابستان.
کلید واژه :انرژی ساختمان ،خورشید
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ارزیابی پتانسیل انرژی باد در ایستگاههای شاخص استان
لیال حالج ،حسن حیدری

چکیده:

یافته های تحقیق نشانگر آن است که نواحی جنوبی استان نسبت به نواحی شمال استان دارای پتانسیل
انرژی باد زیادی می باشد ودر بیشتر زمانهای سال دارای توان تولید برق بادی می باشد.اولین منطقه بادخیز
در استان آذربایجان غربی،ایستگاه سردشت می باشد که دارای میانگین ساالنه باد 4/24متربرثانیه می باشد
وبا بزرگترین مناطق بادخیز کشورمانند منجیل وسیستان در یک سطح می باشد.بادهای این منطقه(سردشت)
در تمام طول سال دارای وزیدن می باشد.اوج وزش بادهای دارای سرعت در آن در ساعات ظهر(-74-54
)74می باشد.این ایستگاه دارای فرکانس بادهای شدیدی می باشد که برای استفاده از انرژی برق بادی در
مقیاس بزرگ دارای اهمیت فراوانی می باشد.بعد از ایستگاه سردشت،ایستگاه تکاب دارای وزش بادهای
دارای سرعت می باشد به طوری که میانگین ساالنه سرعت باد در آن حدود 4/44متربرثانیه می باشد ولی
درصد وزش بادهای دارای سرعت خیلی زیاد نیست.به همین خاطر در مقیاس کوچک ودر ساعات معینی از
سال برای استفاده از انرژی برق بادی مناسب می باشد.
کلید واژه :انرژی باد ،آذربایجان غربی ،برق بادی ،ایران

پایداری محیط زیست شهری 747 
بررسی تأثیرعنصراقلیمی باد درمعماری شهر ارومیه
لیال حالج

چکیده:

باتوجه به تمام تحلیل های انجام شده می توان چنین نتیجه گرفت که تمام بادهای وزیده شده درشهر ارومیه
ازجهت غرب بوده است وبادهای غربی در این امر نقش زیادی دارند.پس اگر بخواهیم جهت وزش باد را در
معماری این شهر بررسی کنیم باید از هر لحاظ آن را مورد بررسی قرار دهیم یعنی اینکه هم آثار مثبت وهم
آثار منفی آن را درنظر بگیریم.اگر بخواهیم آثارمثبت باد را ازلحاظ آسایش بررسی کنیم می توانیم اینگونه
بگوییم که ساختمانهایی که روبه سمت غرب شهردارند بیشتراز انرژی باد استفاده می کنند البته استفاده مثبت
ازآن ازجهت غرب در تابستانها به خاطرخنکی ساختمان می باشد که مدت آن کم می باشد ولی اگر بخواهیم
آثار زیانبار آن را بررسی کنیم ازآنجا که این شهر دارای فراوانی وزش باد زیادی می باشد پس باد در این شهر
می تواند آثارمنفی زیادی داشته باشد البته اگر ارزش انرژی باد دانسته شود می توان استفاده های خیلی
مفیدی ازآن کرد.پس همان طور که گفته شد باید در احداث ساختمان به نقش تأثیرگذارباد توجه کرد.
کلید واژه :باد ،اقلیم ،معماری ،ارومیه
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بررسی رژیم باد ایستگاه سینوپتیک سردشت و ارزیابی پتانسیل انرژی باد در آن
لیال حالج  -حسن حیدری

چکیده:

یافته های تحقیق نشانگر آن است که جهت وزش باد غالب در ایستگاه سردشت ،شمالی است .میزان باد آرام
ایستگاه سردشت حدود44درصد می باشد یعنی حدود  44درصد بادها دارای سرعت می باشد و میانگین
سرعت باد در آن حدود 74/4نات است.سرعت باد در طول ماههای سرد سال (نوامبر ،دسامبر ،ژانویه)نسبت به
سایر ماهها کمتر است .با شروع فصل بهار (آوریل)،سرعت باد در منطقه کم کم افزایش یافته به طوری که
سرعت باد در ماه جوالی به74/4نات رسیده ولی روند کاهشی آن از ماه سپتامبر به بعد مجدداً شروع می
شود .حداکثر فراوانی وزش بادها در ماههای می ،ژوئن ،جوالی و آگوست در ساعتهای54،74،74حادث می
گردد .ضمناً بررسیها بیانگر این نکته بود که منطقه مذبور در بیشتر ساعتهای روز در طی سال دارای باد بوده
و به عبارت دیگر سرعت باد به صورت مداوم به وقوع می پیوندد که از این نظر موضوع مربوط به استفاده از
انرژی باد می تواند جنبه اقتصادی داشته باشد ضمن آنکه طبیعتا ًبه لحاظ باال بودن میانگین سرعت باد در
طول سال بیانگر تولید مناسبی از انرژی برق حاصل از توربینهای بادی را می تواند به همراه داشته باشد.
کلید واژه :رژیم باد ،سردشت ،انرژی باد ،ایران

پایداری محیط زیست شهری 744 
شبیه سازی رشد شهر و تغییرات محیطی
میرحسین خاتمیان

چکیده:

رشد شهر به مدت زمانی طوالنی موضوع اصلی تحقیقات شهری بوده است .باتوجه به پیچیدگی فرایند رشد
شهرمدل کردن رشدشهر بااستفاده ازمدل های سنتی بسیاردشواراست .به تازگی محققان شهری بسیارمشتاق
به استفاده ازروش جدید مدلسازی شهر ،اتوماتای سلولی هستند .مدل اتوماتای سلولی( )CAازدهه 7445
مورد موشکافی قرارگرفته ودربسیاری ازرشته ها باتوجه به توانایی خود نشان دهنده پویایی سیستم های
پیچیده می باشد .درپژوهش های شهری  ،محققان مدل  CAرا برای شبیه سازی پدیده های شهری مانند
فرایند رشد افقی ،پویایی حرکت عابر پیاده ،روند تغییرات کاربری زمین ،مهاجرت وغیره بکارگرفته اند .در این
تحقیق ،یک نمای کلی از چارچوب مدلسازی شهری و توصیف اساس مدل اتوماتای سلولی ،ماهیت آن
درمحاسبات وکاربرد آن درشیوه های مدلسازی شهری ارائه شده است .سپس با استفاده از مدل SLEUTH

رشد شمیران براساس رویکرد توسعه پایدار شبیه سازی شد .براساس مدلسازی صورت گرفته ازطریق مدل
 ، SLEUTHرشدی برای سال  4544شبیه سازی نشد .درادامه خروجی مدل  SLEUTHبعنوان ورودی
مدل  UPLANمورد استفاده قرارگرفت .مدل  UPLANبراساس توسعه پایدار اجراشد .ودرآخر خروجی
مدل  ، UPLANتخصیص نهایی استفاده از زمین ازرشدآینده شمیران نشان داده شد.
کلید واژه :مدلسازیUPLAN ،SLEUTH ،Cellular automata (CA) ،
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کارآفرینی و تولید ملی با بهره گیری از فناوری های تک و دوستدار حفظ محیط زیست:
 ،BEMSیک تجربه موفق
طهماسب داودی

چکیده:

کارآفرینی و جذب نخبگان ،موتور محرک و تسریع کنندهی پیشرفت در کشورها است .بکارگیری فناوری
های دانش بنیان دوستدار حفظ محیط زیست ،عالوه بر افزایش بهرهوری میتواند باعث کاهش مصرف
انرژی و کاهش آالینده های محیط زیست بشری گردد ،و به عنوان شیوه ای نوین در روند رشد و شکوفایی
و رشد اقتصادی منادی توسعه پایدار باشد .تمامی این منافع به صورت یکجا می تواند با وجود پتانسیل های
موجود به خوبی عملی گردد BEMS .به عنوان یک تکنولوژی نوین و کارآمد در بازار عظیم ساختمان می
تواند پاسخگوی انبوهی از متقاضیان کار در سطوح تحصیالت دانشگاهی باشد .در این مقاله ،سعی می نماییم
افقی پیش روی مخاطبین عزیز قرار دهیم که ساختار سازمانی خود را بر پایه فناوری های های-تک و در
جهت حفاظت از حفظ محیط زیست پایه گذاری نمایند.
کلید واژه :اتوماسیون ساختمان ،بهینه سازی مصرف انرژی ،تولید ملی

پایداری محیط زیست شهری 744 
مدیریت بحران زلزله از نگاه رسانه
یاسمن عبدلی ،الهام دولت پور

چکیده:

مدیریت واژه ای است که وقتی کناربحران زلزله قرارمی گیرد شاید بتواند بخشی ازهراس این بحران طبیعی
راکم رنگ کند اما چگونه ؟ رسانه یکی از ابزارهایی است که می تواند به کمک مدیریت شهری بیاید و با
توجه به دسترسی به مخاطبان گسترده ای که دارد می تواند منبع خوبی باشد برای آموزش های قبل وبعد از
بحران .در پژوهش پیش رو از نظرات عده ای از اصحاب رسانه در حوزه حوادث بهره گرفته شده است و
هدفش بررسی "نقش تلویزیون در مدیریت بحران زلزله در استان تهران از دیدگاه روزنامهنگاران" ااست.
روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه ها ،جداول
توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار  spssبدست آمده و تحلیل شد .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه
روزنامه نگاران مشغول به کار در دفتر روزنامههای ایران ،همشهری ،جام جم است که نسبت به سایر
روزنامهها به حوزۀ حوادث می پردازند مورد انتخاب جامعه آماری این پژوهش قرار گرفته است .پس از انجام
نظر سنجی و استخراج داده ها ،نتایج بین متغیرها نشان داد که بین میزان اطالعات و آگاهی در زمینه
رویارویی با زلزله و دیدن برنامههای آموزشی در زمینه بحران زلزله از تلویزیون رابطه معناداری وجود دارد در
ادامه بررسیها مشخص شد که بین کاهش نگرانی قبل از وقوع بحران زلزله و دیدن برنامههای آموزشی در
زمینه رویارویی با بحران زلزله از تلویزیون رابطهای وجود ندارد .بنابراین دیدن برنامههای آموزشی در زمینه
رویارویی با بحران زلزله از تلویزیون در کاهش نگرانی افراد قبل از وقوع بحران زلزله نقش نداشته است .و
بین میزان اعتماد افراد به اطالعیههای تلویزیونی درباره بحران زلزله و حفظ کردن از خطر با آموزشهای
کسب شده از طریق تلویزیون رابطهای وجود نداشت.
کلید واژه :تلویزیون ،بحران ،تلویزیون و بحران ،مدیریت بحران
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دیوار سبز روشی نوین در مدیریت محیط و منظر شهر تهران
مرتضی دیناروندی

چکیده:

یکی از اصولی که در شهرسازی مدرن در شهرهای بزرگ و پرجمعیت که با معضالتی چون کمبود فضا و
آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند ایجاد و راه اندازی فضاهای سبز عمودی با به کار بردن فضاهای
بالاستفاده است .درسطح شهر تهران فضاهای بسیاری وجود دارد که قابلیت احداث فضای سبز عمودی را
دارند  .این گونه سطوح سبز دامنه وسیعی از فواید زیست محیطی  ،اقتصادی و اجتماعی را در محیط و منظر
شهر در بر می گیرد .بر این اساس در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت فضای سبز موجود شهر تهران و
مطالعه نواحی اصلی آلوده کننده  ،با بررسی فواید دیوار سبز و فضاهای سبز عمودی  ،دستورالعمل کاربردی
اجرای دیوار سبز در محیط و منظر شهر تهران برای توسعه این روش نوین در مدیریت محیط و منظر
کالنشهر تهران مطرح گردید .
کلید واژه :دیوار سبز ،فضای سبز عمودی ،کالنشهر تهران ،مشکالت

پایداری محیط زیست شهری 744 
مدیریت پسماندهای جامد کالنشهر تهران با تاکید بر تفکیک از مبدا
مرتضی دیناروندی

چکیده:

یکی از مهمترین راهکارها برای مدیریت پسماندهای شهری تفکیک و جداسازی آنها از مبداء است که در
حال حاضر به عنوان اولویت اول در مدیریت پسماندهای شهری در بسیاری از کشور ها در کانون توجه قرار
گرفته است  ،بر این اساس در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت موجود تولید پسماندهای جامد کالنشهر
تهران و مطالعه فعالیت های مدیریت پسماند های جامد شهری  ،سازوکارها و روش های متعددی برای
تفکیک و جدا سازی پسماندها در مبدا برای کالنشهر تهران مطرح شده است.
کلید واژه :پسماندهای جامد شهری ،مدیریت پسماند ،کالنشهر تهران
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شناسایی فرآیند های ژئومورفولوژیکی تهدید کننده و محدودیت ساز توسعه شهرخرم آباد
جهان رستمی نیا

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل ،شناسایی و ارزیابی فرایندهای ژئومورفولوژیکی تحدیدکننده و
محدودیت ساز توسعه شهر خرم آباد می باشد و براساس اهداف چندگانه ،فرضیه های جداگانه ای مبنی بر
میزان تحقق هر کدام از آنها در نظر گرفته شده است که این فرضیات عبارتند از  7- :آیا شهر خرم آباد از
لحاظ بستر طبیعی ،زمین شناسی و ژئومورفولوژی استقرار مناسبی یافته است؟  4-الگوهای توسعه شهری آن
کدامند؟  4-عوامل تحدید کننده توسعه شهر کدامند؟  2-کدام فرایند ژئومورفولوژیکی بیشتر از سایر فرایندها
توسعه شهر را تحدید نموده است؟  4-جهت توسعه آتی شهر به کدام عوامل ژئومورفولوژیکی باید توجه نمود.
برای انجام تحقیق حاضر از روش میدانی و بررسی اسناد و مدارک مثل نقشه های زمین شناسی ،نقشه های
روش مباحثه ای با سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری و منطقه ای ،مطالعات  GIS،توپوگرافی ،نرم
افزارهای کتابخانه ای ،طرح های جامع شهری و جامعه آماری مثل آمار هواشناسی ،هواشناسی استان
لرستان ،شهرسازی استان و دیگر مراکزی که به نحوی ارتباط مستقیم با مسائل شهر خرم آباد دارند ،مدد
گرفته شده است.
کلید واژه :ژئومورفولوژی ،توسعه شهری ،زلزله ،سیل ،ریزش ،لغزش

پایداری محیط زیست شهری 744 
تحلیل ساختار سیمای سرزمین روستا -شهر طرشت
مریم سپاهی  ،حسن دارابی  ،هما ایرانی بهبهانی

چکیده:

توسعهی افقی و گستردهی شهر منجر به تغییر کاربری اراضی و منابع طبیعی روستاهای پیرامونی شده و
پیامدهایی چون دگرگونی زیستگاههای روستایی ،ایجاد اقلیم محلی ،تخریب منظر روستایی ،تغییر پوشش
وکاربریهای طبیعی روستاها شده که درنهایت اثرات محیط زیستی شدیدی بر اکوسیستمهای طبیعی داشته
است .محدودهی روستای طرشت از جمله مناطقی است که این تحوالت را تجربه کردهاست .این مطالعه،
روند تغییرات سیمای سرزمین در محلهی طرشت را طی دورهی زمانی  44ساله مبتنی بر تصاویر هوایی و
ماهوارهای بررسی کردهاست
کلید واژه :تغییر کاربری اراضی ،سیمای سرزمین ،تابآوری محیط

  745چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

سکونت پایدار در مجتمع زیستی
نسرین سلطانمرادی

چکیده:

در رویکرد جدید طراحی سکونتگاهای زیستی ایران ،انسانها متکی به الگوهای جامع بین رشته ای در نظر
گرفته شده اند ،به صورتی که با هماهنگی طراحی به جنبه های انسانی و محیطی اهمیت بیشتری داده شده
است.مشکالت زندگی در شهرهای بزرگ استفاده از سکونتگاههای متراکم را اجتناب ناپذیر ساخته است
درحالی که توجه به عوامل انسانی و محیطی موثر در برنامه ریزی و طراحی می تواند کیفیت زندگی و
پایداری درسکونتگاههای زیستی را ارتقاء بخشد .هدف از ارائه این مقاله ارزیابی چگونگی پاسخگویی به
نیازها و ضرورت های زندگی جمعی ساکنان شهرها ،با ایجاد شرایط منعطف محیطی و شناسایی شاخص
های موثر بر کاربری های مختلف در راستای عملکردهای تلفیقی موثر و بررسی اثرات مثبت و منفی عوامل
ذکر شده در جهت مرکزیت بخشیدن به فعالیتهای مرتبط با یکدیگر از طریق مطالعات موردی است که در
نهایت حاصل این مطالعه در قالب پیشنهاد چگونگی تامین نیازها از طریق تبعیت از امکانات در جهت طراحی
سکونتگاه انسانی پایدار ارائه شده است.
کلید واژه :تعامالت انسانی ،اکولوژی ،دسترسی ،صرفه جویی

پایداری محیط زیست شهری 747 
تاثیر پدیده پراکنده رویی بر سکونتگاههای غیر رسمی با تاکید بر شهر کرج
علیرضا صابرمنش

چکیده:

پراکنده رویی نوعی توسعه بدون برنامه ریزی  ،کنترل نشده و اغلب با کاربری واحد است که اختالط یا
ترکیب عملکردی کاربری زمین در آن وجود ندارد و یا به لحاظ عملکردی یا کاربری های پیرامون مرتبط
نیست پدیده پراکنده رویی بسته به شهرها و کشورهای مختلف با سطح توسعه یافتگی مشخص شکل و
ماهیت متفاوتی از خود نشان

می دهد .در کشورهای در حال توسعه عمدتا در شکل حاشیه نشینی و

سکونتگاههای غیر رسمی پدیدار می شود .جدای از تحمیل هزینه های اقتصادی و اجتماعی  ،بازخورد
توسعه پیرامون شهرهای مرکزی در این کشورها تولید بافتهای فرسوده و مسئله دار در مرکز شهرها می باشد.
به عبارتی درک صحیح از چرایی و چگونگی پراکنده رویی کلید حل معمای بافتهای فرسوده و سکونتگاههای
غیر رسمی در پیرامون شهرها خواهد شد .در این نوشتار به تاثیر پدیده پراکنده رویی بر سکونتگاههای غیر
رسمی با تاکید بر شهر کرج خواهیم پرداخت.
کلید واژه :پراکنده رویی ،سکونتگاههای غیر رسمی ،کرج

  744چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی وضعیت دفع پسماند های شهری از نگاه مردم شرق تهران (تهرانپارس)
محمدطیب صادق

چکیده:

اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی کره زمین،
قسمتهای غیرقابل مصرف و زاید آن را دفع مینمودند .این موضوع مشکل حادی را برای آنها و محیطشان
ایجاد نمیکرد .زیرا تعداد و توزیع انسانهای موجود بر روی کره زمین به نسبت مساحت این کرۀ خاکی خیلی
کم بود اما امروزه به دلیل افزایش تعداد ،توزیع جمعیت و به دنبال آن تحوالت پدید آمده در میزان و کیفیت
مواد مصرفی ،معضل تولید و دفع زایدات به نحوه بارزی گریبانگیر حیات جوامع بشری به ویژه شهرها گردیده
است.
کلید واژه :پسماند زائد ،دفع ،بهداشت

پایداری محیط زیست شهری 744 
بررسی تاثیر بازیافت مواد زاید بر توسعه پایدار شهری
تیمور باجول .مصطفی عالمه.سمیه سلطانی زاده

چکیده:

یکی از مهم ترین استراتژی هایی که در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری مطرح می شود مدیریت
پسماند هاست .بطور کلی مدیریت پسماند از سه قسمت کاهش تولید ،بازیافت و استفاده مجدد تشکیل می
شود .انسان ها که در گذشته پسماند خود را مستقیماً در زمین دفن می کردند امروزه با کاهش زمین های
لندفیل ،آلودگی آب و خاک مواجه هستند .یکی از اقدامات اساسی که باید در این زمینه انجام شود تفکیک
مواد قابل بازیافت در مبدا تولید است .در این مقاله میزان تاثیر بازیافت مواد زائد شهری بر توسعه پایدار شهر
ها مورد بررسی قرار می گیرد  .به این منظور  ،ابتدا مروری بر اقدامات گذشته در مورد تفکیک از مبدا و
بازیافت مواد در شهرهای مختلف انجام می شود و سپس جایگاه بازیافت در توسعه پایدار شهری مورد مطالعه
قرار می گیرد و در نهایت عملکرد شهر اصفهان در سال  7447به صورت موردی در دست یابی به توسعه
پایدار تجزیه و تحلیل می گردد .
کلید واژه :توسعه پایدار شهری ،مدیریت پسماند ،بازیافت ،تفکیک

  742چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بام های سبز و تأثیر آنها بر کاهش آلودگی هوا و تعدیل دما در کالن شهرها
فاطمه صفامقدم

چکیده:

سرعت رشد کالن شهرهای امروزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بر هیچ انسانی پوشده نیست .در
حال حاضر این شهرها با مشکالت بسیار زیادی در حوزه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،محیط
زیستی و  ...درگیر هستند .از جمله مهم ترین معضالت شهرهای بزرگ عدم برخورداری از هوای سالم ،سرانه
مناسب فضای سبز ،وجود جزایر گرمایی در نواحی متراکم شهری و  ...است که مدیریت شهری را با مشکالت
بسیاری مواجه کرده و همچنین تأثیرات منفی بسیاری را بر سالمت جسمی و روحی شهروندان بر جای
گذاشته است .در چنین شرایطی استفاده از تکنولوژی های جدید و ایده های خالق و نوآورانه در مقیاس وسیع
و به صورت پروژه های بزرگ شهری می تواند راه گشای مشکالت این شهرها باشد .از جمله پدیده هایی که
امروزه در رابطه با معضالت محیط زیستی شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ مورد توجه است ،تکنولوژی بام
سبز می باشد که در این نوشتار سعی شده است با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی آن پرداخته شود .در
اینجا هدف اصلی بررسی تأثیر بام های سبز در کاهش آلودگی هوا و تعدیل دمای محیطی کالن شهرهاست.
نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت احداث گسترده بام های سبز در کالن شهرها و تبدیل شدن آن به
یک ضرورت پروژه ای در فعالیت های عمرانی کالن شهرها و فراهم کردن شرایط آشنایی شهروندان و
تبدیل بام سبز به یکی از مفاهیم ادبیات شهرسازی می تواند تأثیر عمیقی را بر تعدیل دما و پاک سازی هوای
کالن شهرها بر جای گذارد و در نتیجه موجب ارتقای سالمت شهروندان و بهگشت زندگی آنها شده و
مدیریت شهری را در دستیابی به توسعه پایدار شهری که در واقع آرمانی برای کالن شهرها است ،یاری کند.
کلید واژه :بام سبز ،کالن شهر ،آلودگی هوا ،تعدیل دما

پایداری محیط زیست شهری 744 
بررسی ایمنی در پارک المهدی تهران
بهزاد قربانی

چکیده:

مشکالت موجود در زمینه مسائل ایمنی به طور عام و ایمنی پارکها به طور خاص  ،ضرورت اتخاذ خط مشی
و راهکارهای ماندگار و بنیادی را الزام آور ساخته است  .از طرف دیگر آگاهی از خطرات به شکل عام به
عنوان الگویی از نظام های هوشمند و گسترش آگاهی ایمنی وتعمیق فرهنگ ایمنی به عنوان عامل کلیدی
در پیش برد طرح های اصالحی مطرح می شود  .در این مقاله سعی بر آن شده است تا با استفاده از
معیارهای سنجش ایمنی بوستان  ،بوستان المهدی واقع در منطقه  4تهران  ،از منظر ایمنی بررسی گردد .
در آخر به بیان راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ایمنی بوستان پرداخته شده به نحوی که این راهکارها
می تواند در بوستان مد نظر و سایر بوستان ها مورد استفاده قرار گیرد .
کلید واژه :ایمنی ،بوستان ،ارزیابی

  744چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

مدیریت بحران در شهر
سید پویان غفوری

چکیده:

امروزه با شهری شدن جوامع  ،توجه به شیوه بهتر زیستن در اولویت قرار گرفته است .خطرات ناشی از پدیده
های طبیعی و سوانح انسان ساخت ،عدم توجه به مکان یابی صحیح شهرها  ،توسعه ی شهرهای بنیان نهاده
شده  ،عدم برنامه ریزی جهت جلوگیری از رشد لجام گسیخته شهرها  ،مشکالتی به بار آورده است .این
توسعه ها موجب شده تا شهر ها روی گسل ها ،در حریم رودخانه ها و مسیل ها ساخته شوند..برنامه ریزان و
مدیران شهری با توجه به طبقه بندی سوانح شهری و چرخه مدیریت بحران به اهداف ذیل دست پیدا می
کنند :پیشگیری از سوانح انسان ساخت و سوانح ناشی از پدیده های طبیعی ایجاد آمادگی دربین سازمانها و
انجام تمارین و ارزیابی برنامه ها ارائه مناسب ترین پاسخ و پیشگیری از عوارض ثانویه در سوانح شهری
پروتکول معمول هشدار :در حقیقت وسیله ای است که اطالعات خام وارد شده توسط یک اپراتور را تبدیل به
بسته های مشخص داده کند که برای هر گیرنده تنظیم شده اند .با بررسی وظایف مدیران شهری و تقسیم
بندی سوانح شهری  ،به مواردی از قبیل:شناسایی اماکنی در شهر که موجب آسیب پذیری جوامع شهری می
شوند،ارائه راهکارهایی جهت بهبود زیرساختهای شهری،بهره گیری از مدیریت بحران در مدیریت شهرها،
بررسی نمونه ایی از بحران ها شهری و بررسی ارزیابی منابع جهت امداد پرداخته ایم .استفاده از مشارکت
های مردمی و راضی نمودن به بازسازی خانه های فرسوده ی آن ها نیز یکی از عواملی است که در بخش
مدیریت بحران شهری به آن پرداخته میشود.
کلید واژه :مدیریت بحران ،مدیریت شهری ،بحران ،زیرساخت ها

پایداری محیط زیست شهری 744 
بررسی آلودگی صدا و تأثیرات روانی آن بر شهروندان
فاطمه غنی-الناز مقدمیان

چکیده:

آلودگی صوتی از عواملی است که استرسزای بیرونی تلقی میشود و بر سیستم عصبی و روان انسان
تاثیرگذار بوده و به عنوان یک استرس تلقی می شود .اگر میزان این آلودگی از حد معقولی باالتر باشد سیستم
عصبی را تحریک کرده و موادی در بدن ترشح می شود که سبب بروز اضطراب ،استرس و تحریک پذیری
هستند .در نتیجه مجاورت با صداهای ناهنجار  ،افراد استرس و اضطراب بیشتری را متحمل خواهند شد .اما
در برابر صداهای موزون ،بدن تحمل بیشتری از خود نشان می دهد.آلودگی صوتی از مواردی است که گرچه
بعضی مواقع در مورد آن صحبت می شود اما کار خاصی برای کاهش این نوع آلودگی انجام نگرفته است.
توجه به بهداشت فردی از نظر روانی و جسمی ،بهخصوص در جوامع شهرنشین ضرورت دارد و بالطبع عزم و
توجه مسووالن ذیربط به اجرای طرح جامع مقابله با آلودگیها از جمله آلودگیهای صوتی و فراصوتی دارای
جایگاه ویژه ای است.
کلید واژه :استرس ،آلودگی صوتی ،تأثیرات روانی

  744چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی علل و عوامل مؤثر بر سوق جوانان به فضاهای فراغتی ناسالم
فاطمه غنی ،الناز مقدمیان

چکیده:

در ایران به موضوع فراغت در زمان و مکان خاص خود ،بها داده نمیشود .عدم وجود فضاهای تفکیک نشده
نهادین و تخصیص میدانهای مشخص و به رسمیت شناخته شده برای فراغت ،نگاه و بازنمایی مجرمانه به
صورتهایی از فرهنگ(خرده فرهنگ های) فراغتی جوانان و یا ابهام ،سکوت و بالتکلیفی در مورد برخی
اشکال فراغتی ،تأخیر تاریخی در شکل گیری گفتمان فراغتی بومی در ایران همراه با وجود گفتمانهای
رقیب نسبت به آن که در طیفی از ترویج همه جانبه تا تأیید مشروط و نگاه حاشیهای به آن نوسان
دارد.مجموعه عوامل و متغیرهای موثر در شیوه های گذران فراغت و فضاها را می توان به  4گروه به شرح
زیر تقسیم کرد -7 :متغیرهای اجتماعی و فرهنگی  -4متغیرهای اقتصادی  -4متغیرهای فردی و شخصی
 -2متغیرهای خانوادگی  -4عوامل محیطی و کالبدی -فضایی  -4عوامل مدیریتی.

کلید واژه :اوقات فراغت ،فضاهای ناسالم ،مدیریت فراغت

پایداری محیط زیست شهری 744 
واکاوی کنترل موشها ،دیمی یا علمی ؟!
مصطفی فرازنده  -مرتضی فرازنده  -یوسف فرازنده

چکیده:

گستردگی و فزونی علومی که بشر توانسته آن را کشف و یا ابداع کند  ،بسیار فراتر از آن است که یک انسان
بتواند در تمام موارد پیش رو  ،آن علم را فراگیرد و منطق نیز چنین حکم میکند که  :اعتماد کن و کار را به
کاردان بسپار تا به عقوبیت کجاندیشی دچار نگردی و متضرر نشوی  .اما اگر کاردان خود به جای راه  ،در
بیراهه باشد چه باید کرد ؟ مسلماً بایستی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از هدف اصلی دور نشویم  .ما در این
مقاله با واکاوی نظریات و یافتههای دانشمندان در امر مبارزه با موش اثبات خواهیم نمود که  :ناخواسته به
بیراهه رفتهاند و انچه که برای مبارزه یا موجودیت موشها بایستی رعایت میشده است را رعایت نکردهاند ! و
این علم نه تنها پیشرفتی نداشته  ،بلکه گاهاً هم عقبگردی نموده است  .عالوه بر آن نیز راه کار اصولی و
علمی مبارزه را برای اولین بار در جهان بیان و قوانین آن را اعالم می کنیم  .در این مقاله شما بیشتر از آنچه
که تصور میکنید از یک مطلب علمی بهرهمند میشوید زیرا که با روش علم به زبان ساده نگارش شده است
 ،تا درک عمومی را افزایش داده و فرهنگسازی به معنای واقعی تبیین گردد .
کلید واژه :موش ،محیط زیست ،معضل ،آلودگی ،راهکار

  455چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی سطح مشارکت اجتماعی دربهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری
مطالعه موردی محله ده ونک ،منطقه  3شهر تهران
غالمرضا قبادی

چکیده:

در بررسی رویکردهای مداخله با فرسودگی در بافتهای فعال شهری ،اتخاذ نگرش احیاء اقتصادی بسیار کارآمد
است.احیاء اقتصادی بافتهای فرسوده شهری را نمی توان از احیاء کالبدی و احیاء اجتماعی و فرهنگی آنها
متمایز کرد.در واقع هر گونه اقدامی در جهت بهسازی ،نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری مستلزم
تعامل چند سویه در بستر اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی آن ساختار است .این نوشتار بر آن است تا با بهره
گیری از تجربیات جهانی در زمینه احیاء اقتصادی با حفظ باززنده سازی و گسترش فعالیتهای اقتصادی و موثر
و درآمدزا در بافتهای فرسوده شهری به ارائه الگوی هدایتگر اقتصادی در بافت محله ده ونک مبادرت ورزد.
کلید واژه :بافت فرسوده شهری

پایداری محیط زیست شهری 457 
بررسی ضرورت توسعه مترو و اثرات زیست محیطی آن در کالن شهر تهران
دکتر محمد منتظری ،مهندس محمدعلی کرونی

چکیده:

نتایج تحقیقات زیست محیطی روی آالیندههای موجود در هوای تهران نشان داده ،وسایل نقلیهای که از
سوختهای فسیلی استفاده میکنند ،سهم عمدهای در تولید این آالیندهها دارند و مهمترین این آالیندهها ،گاز
مونوکسید کربن است .به منظور کاهش این آالیندهها ،طرحهای مختلفی نظیر طرح نوبتی تردد خودروها،
گسترش محدوده طرح ترافیک و  ...در این کالن شهر به اجرا گذاشته شد تا مردم به استفاده کمتر از وسایل
نقلیه شخصی ترغیب شوند .با توجه به این که این طرحها به صورت ضربتی و در مواقع اضطراری به اجرا در
میآیند ،نمیتوان چشم امیدی به آنها داشت .یکی از روشهایی که برای کاهش تمایل به استفاده از وسایل
نقلیه شخصی وجود دارد ،گسترش سیستم حمل و نقل همگانی بخصوص سیستم های انبوهبر نظیر مترو
میباشد .قطار شهری (مترو) یکی از سیستمهای حمل و نقل شهری است که امروزه در شهرهای بزرگ
کاربرد فراوانی یافته و رو به گسترش است .در این مقاله مزایای استفاده از این سیستم در مقایسه با سایر
سیستمهای حمل و نقل ،روند گسترش مترو و اثرات آن بر آلودگی هوا در شهر تهران مورد بررسی قرار
میگیرد .مسلما باید اذعان کرد که سود و منافع حاصل از اجرای پروژههای زیربنایی شهری در ابعاد
پروژههایی مانند مترو را باید در محورهای رشد شهر ،صرفههای ناشی از مصرف سوخت سوبسیددار ،تاثیرات
آن بر بهبود آلودگی محیط زیست ،بهینهسازی ترافیک شهری ،صرفههای ناشی از جلوگیری از بیماریهای
تنفسی ،مصرف لوازم یدکی و کاربری سرمایههای موجود وسایط نقلیه عمومی و خصوصی ،صرفههای ناشی
از صرفهجویی زمان تلف شده در ترافیک ،رونق کسب و کار ،پیدایی مراکز نوین کسب و کار ،تغییرات بنیادی
در شیوههای شهرسازی ،تاثیرات بر طرح تفصیلی و غیره دانست .این پارامترها ارتقاء چهره شهر ،سیمای
اقتصادی و عرصههای فعالیت ،اشتغال و رونق بازار ،روحیه مردم و تقویت سالمت شهروندان را به ارمغان می
آورد.
کلید واژه :سوختهای فسیلی ،حمل و نقل شهری ،مترو ،محیط زیست

  454چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

تبیین فرایند کنش اهالی بافت های فرسوده در طرح های نوسازی مشارکتی
رایحه رضایی ،فاطمه کاکویی دینکی

چکیده:

مسأله اصلی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد ،چگونگی شکل گیری فرایند مشارکت در طرح های
نوسازی بافت های فرسوده است .هدف اصلی در این مقاله دست یافتن به مدلی است که طی آن بتوان
چگونگی کنش اهالی بافت های فرسوده را در طرح های نوسازی مشارکتی تبیین کرد .برای دست یابی به
چنین تبیینی در این مقاله از نظریه کنش بوردیو استفاده شده است" .پیر بوردیو" جامعه شناس فرانسوی در
" نظریه کنش" خود مدعی می شود که کنش ،برآیندی از خصوصیات میدان و منش کنشگر است.او مفاهیم
مربوط به این نظریه خود را از نظریه میدان ها در فیزیک گرفته که در آن ،رفتار ذرات ،برآیندی از الزامات
میدان و خصوصیات خود ذره است .در این مقاله ابتدا ،مفاهیم اصلی نظریه کنش بوردیو در "میدان نوسازی"
بازتعریف می شود و نتیجه نهایی دست یافتن به مدل نظری است که بر اساس آن فرایند کنش اهالی بافت
های فرسوده در طرح های نوسازی مشارکتی شکل می گیرد .در مدل نهایی" ،طرحهای نوسازی" و
"کنشگران" از طریق "روش اجرای طرح" در رابطه قرار گرفته و بر یکدیگر تاثیر می گذارند.
کلید واژه :بافت فرسوده ،طرح نوسازی مشارکتی

پایداری محیط زیست شهری 454 
ارتقاء مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند
مجتبی خانجانی ،سعیده کریمی

چکیده:

شهرهای مختلف کشور از جمله تهران به لحاظ قدمت ،ساختار و نوع بافت مسکونی ـ شهری ،عمدتاً بدون
برنامه ریزی و ضرورت طراحی سیستم مدیریت پسماندها خصوصاً پسماندهای خشک احداث گردیده است.
همچنین هزینه های سرسام آور جمع آوری ،انتقال و دفن پسماند لزوم ساماندهی این وضعیت و استفاده از
الگوهای صحیح و نوین مدیریت مطابق با بافت مسکونی و فرهنگی ،اقتصادی که بتواند نیازهای مسئولین و
مجریان خدمات شهری را با هزینه های مقبول موجب گردد و رضایت شهروندان و ایجاد محیط زیستی سالم
را در پی داشته باشد امری ضروری است .این الگوی طراحی بایستی به گونه ای ارائه و طراحی گردد که
موجب جلب مشارکت بیشتر شهروندان به خصوص ساکنین مجتمع های مسکونی و افزایش میزان جمع
آوری پسماندهای خشک گردد
کلید واژه :آموزش ،مشارکت ،مدیریت پسماند

  452چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

مطالعه زیست شناسی سوسک طوقه خوار سیاه و کنترل آن در پارک دستواره واقع در منطقه
 27تهران
مهناز کیانی-فاطمه زرین جویی-سیما نصیریانی

چکیده:

سوسک طوقهخوار سیاه  Capnodis tenebrionisدر تمام مناطق ایران انتشار دارد .روی طوقه هستهدارها
و بندرت روی گالبی ،سیب و زالزالک دیده میشود .در سال  7447این سوسک در پارک دستواره بر روی
درخت صنوبر مشاهده شد در سال 7447تا  7444زیست شناسی و چگونگی کنترل این آفت در آزمایشگاه
گیاهپزشکی شهرداری منطقه  47تهران ،با نمونه برداریهای منظم هفتگی از تنه درختان آلوده صنوبرمورد
بررسی قرار گرفت .سوسک  Capnodis tenebrionisاز اوایل خرداد ماه درپارک دستواره ظاهر شد و
خروج آن تا اواخر شهریور ادامه پیدا کرد .نقطه اوج ظهور این سوسک در نیمه دوم مرداد ماه اتفاق افتاد.
حشرات ماده پس از اینکه درجه حرارت به  74درجه سانتی گراد رسید خارج شده و پس از تغذیه از برگها و
شاخههای جوان و پوست شروع به جفت گیری کرده و  745عدد تخم بیضی شکل ،به رنگ سفید و با نقاط
سیاه نامحسوسی درعمق  5تا  4سانتیمتری خاک یا اطراف طوقه درخت میگذارد (البته در منابع  444تا
 7444هم گزارش شده است) والروهای سن اول پس از رسیدن به درخت پوست محل مورد نظر را پاره کرده
و از الیه زیر پوستی و کامبیوم تغذیه میکنند که با بوجود آوردن داالنهایی در طوقه ،قسمتهای فوقانی
وضخیم ریشه وقسمتهای انتهایی تنه موجب نابودی درخت میشوند سوسک Capnodis tenebrionis

دارای  2سن الروی است .الروهای سنین آخر دارای دوره زندگی طوالنی میباشند و در این دوره تغذیه الرو
شدید میشود و در نهایت در محل طوقه پیش شفیرگی و شفیرگی ایجاد شده دوره پیش شفیرگی  74روز و
دوره شفیرگی  44روز است سپس این سوسک پس از  4تا  4سال از محل طوقه خارج شده .با توجه به اینکه
این سوسک دارای پرواز کوتاهی است وپارک مذکور محل دپو نهالهای فضای سبز است می توان گفت که
سوسک  Capnodis tenebrionisبوسیله نهالهای آلوده دپو شده در پارک وارد شدهاند .لذا بر مدیران و
مسئوالن منطقه است که نسبت به تغییر مکان دپو نهالها و رسیدگی بیشتر به منطقه از نظر سم پاشی های
به موقع و اصولی ،آبیاری کافی ،کودهی و شخم زنی مناسب ،هرس صحیح درختان وآموزش صحیح به
کارگران پارکها جلوی حمله این آفت را در فضای سبز شهری بویژه در درختان صنوبر با توجه به تازه
تاسیس شدن پارک بگیرند.

پایداری محیط زیست شهری 454 

کلید واژه :صنوبر ،سوسک طوقه خوارسیاه ،زیست شناسی ،کنترل

  454چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

استحصال انرژی از پسماندهای شهری به روش هاضم
سید محمد فیاض ،امیر صالحی ،طاهره مالمیر

چکیده:

روند صعودی استفاده از منابع فسیلی و محدودیت و تجدید ناپذیری منابع مذکور بههمراه آلودگیهای
زیستمحیطی ایجادشده از آنها ،منجر به جهتگیری بشر به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر و انرژی پاک
گشته است .پسماندهای شهری یکی از منابع مخاطرهآمیز محیطزیست و در عین حال قابل تبدیل به انرژی
بوده که تولید روزانه آنها با توجه به جمعیت شهری در جوامع توسعهیافته و در حال توسعه غیرقابل اجتناب
است .هدف از این مقاله ،بررسی نحوه و میزان انرژی قابل استحصال از پسماندهای شهری شهر تهران بر
طبق آمار موجود در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با استفاده از پروژه هاضم منطقه  2این
شهرداری (هضم بیهوازی پسماند شهری) ،ارائه کلیاتی از بیوگاز تولیدشده و نیز بررسی اثرات زیستمحیطی
پروژه فوقالذکر میباشد.
کلید واژه :پسماند شهری ،مخازن هاضم ،پردازش ،گرانولسازی ،بیوگرافی

پایداری محیط زیست شهری 454 
ارزیابی اثرات زیستمحیطی پسماندهای حفاری
طاهره مالمیر فریدون غضبان

چکیده:

صنعت حفاری نفت و گاز از سیاالت حفاری ( که معموالً گل های حفاری یا گل ها گفته می شود) برای
روغنکاری و خنک ساختن اسباب و آالت حفاری ،انتقال خرده های حفاری سازند زمین شناسی به سطح و
پوشاندن تخلخل های زمین شناسی سازندهای زمین شناسی استفاده می شود .این سیاالت از عوامل ژله ساز
و ضد لخته شدگی (بنتونیت) ،عوامل کنترل فیلتراسیون ،مواد کنترل کنندۀ یون ها و  ،pHباریت ها ،آفت
کش ها ،مواد ضد خوردگی ،مواد روانساز ،عوامل ضد کف و عناصر فلزات سنگینی همچون آرسنیک ،باریوم،
کروم ،کادمیوم ،سرب و جیوه تشکیل یافته که تخلیۀ این مواد عالوه بر خطرآفرینی آن برای محیط آبی و
خاکی باعث آلودگی های شیمیائی و هیدروکربنی بستر دریا ،اثر بر حفره زی های کف دریا ،تخریب خاک و
محیط زیست و تهدید سالمت انسان می شوند .لذا حفاری چاه های نفتی مستلزم درنظرگرفتن اصول و
معیارهای استاندارد بوده تا پسماندهای ناشی از آن ،کمترین اختاللی را به محیط زیست وارد سازد .ضرورت
بررسی عواقب زیانبار پسماندهای حفاری شامل سمیت و کنترل آنها در تأثیر آن بر سالمتی انسان ،آلودگی
ناشی از آن بر آب و خاک منطقه و به مخاطره انداختن حیات وحش ،خطر سیل خیزی منطقه می باشد .در
این مقاله سعی بر این است که اثرات سمی پسماندهای حفاری (فاز جامد) بررسی شده و راه هائی در جهت
کاهش اثرات مخرب این پسماندها ارائه شود.
کلید واژه :پسماند حفاری ،سمیت ،افزودنی ها ،فلزات سنگین ،ارزیابی
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انتخاب مناسبترین روش دفع پسماندهای حفاری
طاهره مالمیر ،فریدون غضبان،حسین وحیدی

چکیده:

در این مقاله بمنظور مدیریت پسماندهای حفاری چاه  HD-10DEVELOPMENTواقع در شهرستان
هندیجان ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و نرمافزار  Expert Choiceمورد استفاده قرار گرفته است .با توجه
به اینکه چاه موردمطالعه در منطقه هندیجان ،از نوع دریایی میباشد ،روشهای موردمطالعه برای دفع
پسماندهای حفاری در این مقاله شامل تخلیه در آب ،تزریق مجدد خردههای حفاری ،حملونقل دریایی و دفع
ساحلی (شامل حمل سیاالت و پسماندهای حفاری به ساحل و نهایتاً دفع در لندفیل ،تصفیه در زمین،
کمپوست و تثبیتسازی/جامدسازی) و تصفیه حرارتی (شامل واجذبی یا واتراوش حرارتی و سوزاندن)
میباشند .بررسی و تحقیقات انجامشده در غالب این مقاله نشان میدهد که حمل پسماندهای حفاری چاه
مذکور از محیطهای حفاری دریایی و دفع آنها در محیطهای خشکی پیرامون سایتهای حفاری دریایی
موجود در منطقه هندیجان بصورت لندفیل ،بهترین گزینه دفع پسماندهای ناشی از چاه مذکور و نیز چاههایی
که دارای ویژگیهای مشابه میباشند است .روش حمل پسماندها از دریا و دفع در ساحل با وزن نهایی
 5/244به عنوان بهترین گزینه دفع پسماندهای حفاری دریایی انتخاب شده و پس از آن ،روشهای تزریق
مجدد خردههای حفاری ،روش تصفیه حرارتی و درآخر تخلیه در دریا بعنوان آخرین گزینه بهترتیب با
وزنهای  5/745 ،5/444و  5/544در جایگاه بعدی قرار دارند.
کلید واژه :نفت ،پسماند حفاری ،دفع پسماند ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پایداری محیط زیست شهری 454 
ساماندهی کالبدی بافت های فرسوده شهری برپایه قابلیت های اجتماعی و فضایی
مطالعه موردی :ناحیه  2در منطقه  1شهرداری تهران
بهزاد قربانی

چکیده:

تجربه سالیان دراز در امر مداخله در بافتهای فرسوده نشان گر این امر است که حرکت صرف بر مدار برنامه
ریزی کالبدی بدون توجه به جامعه ساکن ،پیشرفتی در امر نوسازی بافت فرسوده صورت نمی گیرد .
بازشناسی قابلیت های اجتماعی و فضایی -کالبدی موجود در بافت های فرسوده شهری و به کارگیری آنها ،
موجبات نائل شدن به شناختی صحیح و برخوردی منطقی جهت مداخله در بافت های فرسوده و تسریع در
روند نوسازی را فراهم می آورد  .در این مقاله تالش بر آن است تا بر خالف رویکردهای متعارف مداخله در
بافت های فرسوده  ،مجموعه ای از اقدامات با درنظر گرفتن دو مؤلفه ی اصلی جامعه و فضا که به مثابه
ظرف و مظروف بافت محسوب می شوند صورت گیرد  ،تازمینه برخورد منطقی تری و جهت حل معضالت
در این نوع از بافت ها مبادرت شود  .یافته های مقاله مبنی بر این امر است که تقویت انسجام اجتماعی و
انسجام فضایی -کالبدی بافت فرسوده مورد مطالعه موجبات باال رفتن ارزش زیست و سکونت در آن و
ساماندهی بسامان آن می شود.
کلید واژه :بافت فرسوده شهری ،ساماندهی ،انسجام اجتماعی ،انسجام
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آسیب ها و راهکارهای تملک امالک واقع در طرح های ساماندهی بافتهای فرسوده شهر تهران
موسی کمانرودی

چکیده:

جامعه آماری این پژوهش ،کالنشهر تهران است .رویکرد نظری این پژوهش ،ساختاری-کارکردی میباشد؛
به گونهای که ضمن توجه به مبانی قانونی و ساختار مدیریتی ،به فرایندها و سازوکارهای اجرایی تملک
امالک واقع در طرحهای ساماندهی بافتهای فرسوده شهر تهران میپردازد .نوع این پژوهش ،کاربردی-
راهبردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است .در انجام این پژوهش ،عالوه بر مطالعات کتابخانهای،
بیشتر از روش مطالعات پیمایشی استفاده شده است .برای جمعآوری و ارزیابی اطالعات پیمایشی این
پژوهش ،تکنیک  Delphiو ابزار پرسشنامه به کار گرفته شده است .اطالعات این پژوهش با استفاده از
تکنیک  SWOTتحلیل شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،تعدّد قوانین موضوعی مالک عمل،
فقدان مدیریت یکپارچه و رویههای قانونی و اجرایی مختلف ،مهمترین آسیب ساختاری و کارکردی نظام
تملک امالک واقع در طرحهای ساماندهی بافتهای فرسوده شهر تهران است .در این شرایط ،راهبرد حمایت
و بهبود شرایط درون سازمانی مدیریت شهری تهران ،از امکان اجرایی بیشتری برخوردار میباشد.
کلید واژه :بافت فرسوده ،تملک امالک ،ساماندهی ،تهران

پایداری محیط زیست شهری 477 
حاشیه نشینی ،علت ها و راهکارها
مطالعه موردی شهر رشت
مصطفی محمودی

چکیده:

این مقاله با استفاده از دیدگاه های تئوریک حاشیه نشینی تعریف شده ،سپس باتوجه به ویژگیهای حاشیه
نشینی که در تعاریف آمده ،ویژگی های حاشیه نشینی شهر رشت براساس مطالعات میدانی و پرسشنامه اجرا
شده در سطح شهر تحلیل می شود ،سپس علل حاشیه نشینی در شهر رشت آورده شده و در انتهای گزارش
به ارائه راه حل برای کنترل پدیده فوق در شهر مورد مطالعه میپردازیم.
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مدیریت هزینهها در پردازش و دفع زباله در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه (کهریزک)
نفیسه مرتضایی ،فرجاد احمدی راد

چکیده:

در این مقاله راهکارهای بهینه مدیریت پسماند و تاثیر آن برچرخه اقتصاد کشور بررسی شده است  .در ابتدا
به اهمیت بحث مدیریت صحیح پسماند با توجه به میزان زباله تولیدی و تفاوت نوع و کیفیت زبالههای ایران
با کشورهای دیگر پرداخته شده و در ادامه خطرات ناشی از دفع غیر بهداشتی پسماند و در نتیجه شیوع
بیماریها را بررسی نموده است  .در ادامه ضمن معرفی فاکتورهای موثر در طراحی مجتمع پردازش ودفع
آرادکوه شرح مختصری از روند بازیابی پسماند ترو خشک وفرآورده های ناشی از پردازش زباله ارائه شده
است  .درنهایت برآورد تقریبی هزینه ها در مدیریت صحیح پسماند  ،نمونه هایی از بازیافت پسماند وتولید
انرژی ،برنامه های سازمان مدیریت پسماند در کاهش زباله تولید شده در شهر تهران و راهکارهای کاهش
دفن پسماند و راهکارهای کاهش هزینه ها در مدیریت پسماند بیان شده است  .طبق مطالب ارائه شده در
این مقاله میتوان تنها هدف اصلی واساسی سازمان مدیریت پسماند را حفظ بهداشت محیط زیست وسالمت
وبهداشت عمومی دانست و بطور کلی تمام اقدامات در جهت جلوگیری از آلودگی سه عنصر اصلی یعنی آب ،
خاک وهوا
کلید واژه :پسماند ،شیرابه ،بیوگاز ،کمپوست ،RDF ،هاضم

پایداری محیط زیست شهری 474 
بررسی تحوالت جمعیتی و اجتماعی شهر اهواز
حاشیه نشینی و شهر اهواز
زهره مسکینی ،احسان غفارپور

چکیده:

حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی پدیده ای است که به دنبال تحوالت ساختاری و بروز مسائل و مشکالت
اقتصادی – اجتماعی مانند جریان سریع شهرنشینی و مهاجرت های روستایی لجام گسیخته در بیشتر
کشورهای جهان ،به ویژه کشورهای جهان سوم پدیدار گردیده است .این مشکل شهری صرفا مسئله ای
کالبدی و فیزیکی نمیباشد و از عوامل کالن ساختاری در سطح ملی و منطقه ای ناشی میشود .رشد فزاینده
جمعیت شهری از توان سازمانهای دولتی و غیردولتی جهت توسعه و ارائه خدمات و تسهیالت شهری برای
این جمعیت فزاینده پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کم درآمد در فضای رسمی و
برنامه ریزی شده ی شهر ،حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی را به گونه ای بی سابقه گسترش داده است.
کلید واژه :شهر ،حاشیه نشینی ،مهاجرت
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بررسی مدیریت بحران و آسیب پذیری بافت تاریخی شهر سمنان در برابر زلزله
هومن مسگریان ،زینب کرکه آبادی

چکیده:

باال رفتن عمر شهرها و عدم تمایل به نوسازی در هسته های اولیه شهری که عمدتا با مصالح نامرغوب و
قدیمی و بدون رعایت اصول فنی ساخت و ساز به ویژه در زمینه مقابله با سوانح ساخته شده اند  ،آسیب
پذیری شهرهای کشور از حوادث طبیعی را امری معمول و متعارف ساخته است .اگرچه از عوامل متعددی از
قبیل آمادگی ،پیشگیری ،کاهش اثرات  ،مقابله (امداد و نجات) و بازسازی به عنوان عناصر اصلی مدیریت
بحران نام برده شده است  ،اما در این مقاله اصول کار مبتنی بر برنامه ریزی پیشگیرانه از بروز حوادث و ایجاد
آمادگی الزم در به حداقل رساندن تبعات و اثرات حادثه در صورت بروز آن خواهد بود .بافت های تاریخی
شهرهای ایران ،که عمدتا دارای فرسودگی و قدمت باال هستند  ،به شدت در برابر خطرات وتهدیدهای
احتمالی چون زلزله آسیب پذیر خواهند بود  .دراین پژوهش ضمن معرفی بافت تاریخی شهر سمنان در منطقه
خیابان امام و محله بازار تا زاوغان  ،درون حصار نادر ،به بیان مشکالت و مسائل کالبدی این بافت،
راهکارهای مقابله با تهدیدات و بیان برخی پیشنهادات الزم پرداخته شده است .در انجام تحقیق ابتدا با
مراجعه به منابع کتابخانه ای  ،اطالعات پایه و اساسی مورد نیاز جمع آوری شده و در ادامه با استفاده از روش
مشاهده میدانی (پیمایشی) موارد مورد نظر در منطقه مورد مطالعه استفاده شده و در نهایت راهبردهایی در این
زمینه ارائه گردیده است .
کلید واژه :سمنان ،سوانح طبیعی ،بافت تاریخی ،فرسودگی کالبدی

پایداری محیط زیست شهری 474 
کار آفرینی و توسعه اقتصادی در فرآیند مدیریت پسماند ،مطالعه موردی :شهر اصفهان
تیمور باجول ،مصطفی عالمه ،زهرا نامداری

چکیده:

در این مقاله پس از معرفی فرآیندهای مدیریت پسماند به بررسی میزان کارآفرینی ایجاد شده از طریق
مدیریت پسماند پرداخته می شود و در ادامه تعداد شغل هایی که بوسیله فرآیند مدیریت پسماند در شهر
اصفهان ایجاد شده است برآورد می شود .به این منظور ابتدا شرکت های خصوصی پیمانکار شناسایی شده و
به شرکت ها پرسشنامه ای جهت جمع آوری آمار در خصوص کار انجام شده و نیروهای انسانی به کار گرفته
توزیع شده است و در ادامه سایر افرادی که به صورت مستقیم در این فرایند اشتغال دارند مورد بررسی قرار
گرفته است .مطالعات انجام شده نشان می دهد که فرآیند مدیریت پسماند در شهر اصفهان منجر به اشتغال
بیش از  7455نفر از شهروندان شده است که توجه بیشتر به این مبحث منجر به افزایش کارآفرینی در بخش
خصوصی و ایجاد توسعه اقتصادی در شهر اصفهان و سایر کالن شهر های کشور می شود.
کلید واژه :فرآیند مدیریت پسماند ،کارآفرینی ،توسعه اقتصادی
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ارزیابی آسیب پذیری
مصطفی مهرشاهی

چکیده:

یکی از مهمترین راههای شناسایی میزان آسیب پذیری مناطق شهری شناخت دقیق شرایط موجود و تعیین
میزان فاصله آن با وضعیت استاندارد می باشد که این فرایند با برنامه ریزی در جهت برطرف سازی
کمبودها و مشکالت ادامه یافته و با بررسی بازخورد های حاصله به منظور از بین بردن هر گونه نارسایی
خاتمه می یابد  .ارزریابی آسیب پذیری در سطح محله و یا محدوده های شهری با رویکرد مدیریت ریسک
می تواند کمبودها و نارسایی های زیر ساختی موجود را شناسایی و بر اساس شرایط و مقتضیات بومی حاکم
 ،اولویتها را معین نماید .در حقیقت ماحصل ارزیابی آسیب پذیری می تواند به تصمیم گیرندگان در تعیین
استراتژی اصلی ،تدوین برنامه های مقابله با آسیب ها و شناسایی نیاز های اصلی زیر ساختی یک محدوده
جغرافیایی که می تواند یک محدوده جغرافیای خاص باشد بسیار کمک کند.

با توجه به اهمیت مقوله

آسیب پذیری و نتایج سودمندی که از این مفهوم بدست خواهد آمد می بایست با با استفاده از علوم مختلف
ابتدا تعریف درستی از ارزیابی آسیب پذیری بدست آورده و با شناسایی استانداردها و معیارها درست ،میزان
فاصله محله خود را با وضعیت مطلوب سنجیده و پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها با در نظر
گرفتن ویژگیهای بومی ،فرهنگی ،جغرافیایی و  ....میزان آسیب پذیری محله مشخص را برآورد نماییم .در
این مقاله ما به تشریح مواردی چون تعریف آسیب پذیری ،روشها و کارکردهای ارزیابی آسیب پذیری ،عوامل
و پارامترهای موثر در میزان آسیب پذیری یک محدوده جغرافیایی در برابر یک خطر مشخص ،بررسی
گردیده و مورد بحث قرار می گیرد.
کلید واژه :آسیب پذیری ،مدیریت ریسک ،پیشگیری ،ارزیابی

پایداری محیط زیست شهری 474 
بهسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده شهرهای کشور؛ ضرورت تدوین سند ملى ،مواجهه و
اقدام در بافتهاى فرسوده
سمیه فدائی نژاد ،جلیل حبیب اللهیان

چکیده:

بافتهای فرسوده شهری به دلیل نارساییهای کالبدی ،کمبود خدمات و زیرساختهای شهری مناسب از
یک سو و شرایط نامطلوب زیست محیطی ،مسایل اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی ازدیگرسوی  ،به شدت
نیازمند اقدامات همهجانبه درجهت توسعه و به عبارت بهتر «بهسازی و بازآفر ینی» می باشند .علیرغم مواد
برنامههای سوم و چهارم توسعه کشور و تسهیالت پیشبینی شده در تبصره  4قانون بودجه ،که نشان دهنده
توجه دولت به موضوع بهسازی ،نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری می باشد ،هنوز اقدامات جامع و
قابل قبولی به لحاظ مقیاس و عملکرد ،که بتوان از آن به عنوان یک الگو نام برد ،انجام نشده است .از
آنجائیکه مسائل بافتهای شهری ما در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی وکالبدی ،با ویژگیهای بافتهای
مشابه در سایر کشورها متفاوت است ،نمی توان اقدامات و راه حل های آنها را عیناً تکرار نمود .راهکارها
برای هرگونه اقدام در بافتها ،باید همهجانبه ،بومی شده و در عین حال متنوع و برمبنای استراتژیهای
روشن مدیریتی باشند .با توجه به موارد ذکر شده ،ضرورت تدوین یک سند ملی به منظور اقدام متفق و متحد
به منظور بهسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده و پیشگیری از توسعه روزافزون این بافت ها ،بیش از پیش
دیده می شود ،در مقاله حاضر ضمن بررسی نتایج و نواقص حاصل از اقدامات بهسازی و بازآفرینی بافت های
فرسوده در ایران ،ضرورت استقرار مدیریت ویژه را در سه سطح؛ مدیریت های کالن (سازمان های متولی)،
مجریان طرح (مدیریت های ستاد هدایتی) و مدیریت های ویژه اجرایی – عملیاتی (توسعه گرها) ،به منظور
اقدام در بافت های فرسوده مطرح می نماید و در این رابطه به تشریح چند اقدام اصلی که باید بصورت
توأمان صورت پذیرد ،تا کشور را در آستانه دستیابی به یک «سند ملی» در امر «نحوه مواجهه و اقدام در
بافت های فرسوده شهری» قرار دهد ،می پردازد .اصل فایل به صورت سی دی تحویل داده می شود.

کلید واژه :بهسازی ،بازآفرینی ،بافت های آسیب پذیر ،سند ملی

  474چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری
اکرم موذن زاده

چکیده:

این مقاله بر آن است که ضمن بررسی فلسفه لزوم بهسازی مسیل های شهری ،به بررسی عوامل تاثیرگذار
در امر بازسازی مسیل ها با رویکرد مدیریت شهری و محوریت پاسداشت محیط زیست مسیل های شهری
بپردازد .در طی سالهای متمادی مسیل های شهری عموما با هدف سود رسانی به بشر و در جهت تامین آب
مورد نیاز شهر ها  ،جمع آوری و خروج فاضالب شهری و صنعتی  ،خروج رواناب و کاهش خسارات ناشی از
سیل مورد استفاده قرار می گرفتند .تا اینکه این استفاده مدام از مسیل ها به مرور سبب تخریب فیزیکی و
همچنین کاهش عملکرد اکولوژیکی آنها گردید  .با ایجاد تغییرات شگرف در نوع نگرش به مسایل زیست
محیطی و اهمیت یافتن این موضوع در چند دهه اخیر  ،توجه به اکوسیستم های آب شیرین مسیل های
شهری به موضوعی مهم در سطح جهان تبدیل گردیده است و با توجه به تخریب های فیزیکی و اکولوژیکی
صورت گرفته در آن ها بحث بهسازی مسیل های شهری از اهمیت دوچندان برخوردار شده است .
کلید واژه :مسیل ،بهسازی ،محیط زیست

پایداری محیط زیست شهری 474 
تأملی بر گردشگری شهری و راهکارهایی جهت توسعه پایدار
اکرم موذن زاده

چکیده:

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار ،فرصت بزرگ فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی برای کالنشهرها و مادر شهرهای جهانی از جمله کالنشهرهای ایران بوجود می آورد.این صنعت در
ساختارهایِ فضایی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی عصر پسامدرن در جامعه حال حاضر شهری ایران بسیار با
اهمیت است؛ بر اساس چنین ویژگی ،امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی
مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کالنشهرهای جامعه در حوزه گردشگری شهری است .وجود
جاذبه های متنوع در شهرها چون اماکن تاریخی  ،فضاهای سبز ،مراکز فرهنگی امکانات ورزشی ،تسهیالت
مهمان نوازی  ،مراکز خرید و بازراها و ..جزء پارامترهای مهم شکل گیری گردشگری شهری می باشد .تأکید
بر توسعه فعالیتهای عمران گردشگری شهری ،نوسازی بافت های تاریخی شهر ،بازسازی فضاهای تفریحی
در این حوزه با ارائه تسهیالت مناسب کمک شایانی به توسعه پایدار شهری می کند.
کلید واژه :توسعه پایدار ،جهانگردی ،گردشگری شهری

  445چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

پسماند ،تهدیدها و فرصت ها
سید مهدی میرتبار

چکیده:

کشور ما سالیانی است که به دلیل ازدیاد جمعیت و روند رو به رشد صنعت و...گرفتار معضل پسماند گردیده
که جدای از مضرات ذاتی آن نظیر آلودگی محیط زیست هزینه های کالن حمل و نقل و دفن و  ...و نیز از
دست رفتن سرمایه کشور و  ...را هم به همراه داشته برای داشتن جامعه ای سالم محیطی مصون از آلودگی
وبرون رفت از این وضعیت که مسلمآ الزمه جامعه کشور ما که اکنون بعنوان ام القرای جهان اسالم مطرح
گردیده و پیشرفتهای خیره کننده اش در عرصه های مهم علم و تکنولوژی موجبات تعجب و حتی حسادت
بسیاری از کشورهای پیشرفته را فراهم کرده است می باشد لذا تنها راهکار آن است که همگام با دیگر
کشورها روشی اتخاذ کنیم که به کاهش پسماند و تفکیک و بازیافت آن منجر شود .از سویی دیگر این
معضل یکی از موانع اصلی رسیدن به قله های افتخار و غرور برانگیز برنامه پنجم توسعه و اجرا شدن سند
چشم انداز نیز می باشد که البته این مهم باید انگیزه ای شود که کاهش و تفکیک و بازیافت را جدی تر
بگیریم خوشبختانه اخیراً شاهد شروع این طرح هر چند به طور محدود در کشور می باشیم مسلماً برای
فراگیر شدن این طرح نیاز به تبلیغات وسیع و فرهنگ سازی عمده داریم که بی شک راهکارهای اجتماعی و
فرهنگی را به عنوان بهترین ابزار جهت این امر می بایست بکار گرفته شود و در جهت استمرار و نهادینه
کردن آن در خانواده ها نیز نهایت تالش را باید بعمل آورد .بدیهی است چنانچه این طرح به نحو صحیح اجرا
شده و ثمرات زیست محیطی ،اقتصادی ،رفاهی و  ...آن به سادگی قابل رویت و درک باشد با استقبال همگان
مواجه شده و عموم خانواده ها مجاب می شوند برای رسیدن به مزایا و ثمرات بیشتر حتی به تبادل اطالعات
و همکاری نیز در این خصوص بپردازند که در نهایت بعنوان یک عادت و باور به زندگی وارد و در فرهنگ
مردم نهادینه می شود و این همان هدف نهایی ما خواهد بود.
کلید واژه :پسماند ،تفکیک ،بازیافت ،راهکار ،فرهنگ ،سالمت

پایداری محیط زیست شهری 447 
راهکارهای مشارکت شهروندی در نوسازی بافت فرسوده شهری
نمونه موردی :بافت فرسوده محله خواجو اصفهان
مهسا میرزاخلیلی

چکیده:

حقوق شهروندی  ،حس امنیت و ایمنی و در عین حال زندگی اجتماعی  ،همگی فضایی در شهر می
سازد که می توان آن را حیات مدنی خواند  .از اینرو فراهم ساختن شرایط ایمنی و آسایش برای ساکنین
شهر امری مهم به حساب می آید .پدیده ی بافت فرسوده ی شهری پوزخندی آشکار به عدالت اجتماعی از
جمله ایمنی ،آسایش و تامین نیازهای شهروندان است .از این سو در سال های اخیر ؛ راهکارهای بسیاری در
ارتباط حل معضل فرسودگی ارائه گردیده است  .می توان ادعا کرد که موفق ترین آنها  ،مواردی است با
تاکید بر مشارکت شهروندی صورت گرفته است  .این تحقیق با بررسی مبانی نظری و مطالعه محدوده مورد
مطالعه  ،به ارائه راهکارهایی در جذب مشارکت شهروندان پرداخته است  .تاکید بر جلب مشارکت شهروندان
از طریق شوراها و هم چنین تشکیل NGO,CBOها و جلب اعتماد شهروندان از نتایج این تحقیق بوده
است .
کلید واژه :بافت فرسوده ،امنیت محلی ،دسترسی پذیری
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بررسی ابعاد نواحی سبز و اصول اجرای آن
امیرحسن جعفری ورامینی ،هاشم خوشنام ،فرناز والیزاده

چکیده:

ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است ،کالنشهرهای بزرگ جهان امروزه اکنون بیش از
هر زمان در جستجوی بنیادهای توسعه پایدار هستند .آنچه مسلم است رعایت ابعاد پایداری شهری در شهرها
مطلوبیت زندگی شهری را به همراه خواهد داشت .توسعه پایداربطور فزاینده ای به یک عنصرمهم دربرنامه
ریزی مناطق شهری تبدیل شده است اگرچه محور توجه آن بیشتر به شهرهاست و توسعه محله بدالیلی
کمتر مورد توجه قرارگرفته است با این حال شهرها را نمی توان پایداردرنظر گرفت اگرقطعات آنها مولفه هایی
مانند محله فاقد معیار پایداری باشد معیارهای پایداری محالت آینه ای برای تجزیه وتحلیل پایداری شهرها
برای سطوح باالتر هستند که شامل جنبه های اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی است .هدف از انجام این
طرح ،بررسی و امکان سنجی اجرای یک پروژه ناحیه سبز است .در این طرح ابتدا نواحی سبز در برخی نقاط
جهان مورد بررسی قرار گرفته است .سپس شاخص های نواحی سبز و در ادامه وضعیت موجود و پتانسیل
های ناحیه  4منطقه  4شهرداری تهران (مطالعه موردی) بررسی شده است .نتایج نشان می دهد که تحقق
اهداف ناحیه سبز و فراهم نمودن شاخص های زندگی شهری سالم برای مردم نیازمند زیرساخت های اولیه و
حداقل های ضروری و نیازهای اولیه می باشد که شرح کامل آن در ادامه آورده شد است.
کلید واژه :ناحیه سبز ،محیط زیست ،مدیریت شهری ،شاخص

پایداری محیط زیست شهری 444 
پدیده حاشیهنشینی و پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی آن( :ارزنان و دارک اصفهان)
نفیسه یاوری،رسول ربانی،صمد کالنتری

چکیده:

توسعه شهرنشینی و پیدایش مناطق کالن شهری در کشورهای جهان سوم با توسعه شهرنشینی درکشورهای
جهان صنعتی غرب که از فردای انقالب صنعتی درکشورهای مذکور آغاز گردید بسیار متفاوت است .هجوم
سیل آسای روستاییان به شهرها بویژه شهرهای بزرگ در کشورهای درحال توسعه را باید در ازهم پاشیده
شدن نظام های سنتی تولید روستایی از یک سو و وجود فرصت های شغلی مناسب از سوی دیگر جستجو
کرد .مهاجران به محله های مهاجرنشینی هجوم میبرند که در حاشیه شهرها مانند قارچ رشد میکنندو آنان در
جایی که «حاشیه گندابی» یا «آپاندیس نواحی شهری» نامیده میشوند سکنی می گزینند .بسیاری از آنها در
شرایطی زندگی میکنند که از کمترین امکانات اولیه نیز بی بهره اند .همزمان با افزایش مکانهای آلونک
نشین شاهد گسترش بی رویه نابرابری های اجتماعی  ،فقر  ،بیکاری  ،بزهکاری  ،تفاوتهای فرهنگی و
بیسوادی هستیم .حلبی آبادها نتیجه کاربری ارضی نابرابر بین بخش های مختلف شهری است که بصورت
های مختلف زمین ها را در خارج از محدوده ها در اشغال خود دارند .حلبی آبادها بدون امکانات بازآفرینی  ،از
لحاظ اشتغال و دیگر منابع میتوانند حتی ریشه در مناطق روستایی داشته باشند .بیشترین امید آنها به کار در
شهر میباشد .در راستای این بررسی  ،میتوان متغیر ها و عوامل زیادی را برشمرد که هر یک بنوعی بر
چگونگی زیست شهری تاثیرگذار هستند .مناطق حاشیه نشین ارزنان ودارک اصفهان از جمله پدیده هائیست
که تاثیرات منفی بسیاری را بر شهر اصفهان  ،محیط زیست وامور سیاسی واقتصادی بر جای میگذارد.
کلید واژه :حاشیه نشینی ،فقر ،جرم
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نحوه ساخت و ساز و مشکالت موجود در سکونتگاههای غیررسمی
نمونه موردی( :مرتضی گرد) منطقه  71ناحیه 1
رباب مظلومی

چکیده

کلید عامل دسترسی یکی از تاثیرترین عوامل در شکل گیری تخلفات وسیع ساختمانی در نواحی روستایی
پیرامونی کالنشهرهای اسالمی است ،دسترسی به مراکز کار و فعالیت متناسب با توانمندی های ساکنان
چنین سکونتگاه هایی و همچنین تالش آنان جهت مسکن دار شدن و خارج کردن اجاره بها از سبد هزینه
خانوار مهم ترین عوامل بروز چنین تخلفاتی در نواحی روستایی پیرامون این کالنشهرهاست.
روستای مرتضی گرد در جنوب شهر تهران و در فاصله  755متری ضلع جنوبی بزرگراه آزادگان و در شرق
شهر چهاردانگه واقع شده است .این روستا با بیش از  7555تخلف ساختمانی بحرانی ترین کانون تخلفات
ساختمانی پیرامون شهر تهران است .عمده مشکالت ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی روستایی همچون
مرتضی گرد ،عدم رعایت استانداردها و ضوابط پیش بینی شده ساخت و سازها در مطالعات طرح هادی،
مسکن سازی شتابزده به علت نداشتن پروانه ساختمان عموما به صورت ریزدانه و کوتاه مرتبه بدون نقشه و
ناظر با مصالح نازل و کم دوام حتی در مکان های فاقد ایمنی مانند بستر رودها و مسیل ها و در کنار دکل
های برق فشار قوی ،غلبه کاربری های مسکونی بر کاربری های خدماتی و عمومی ،استفاده غیر قانونی از
آب ،برق ،گاز ،تلفن ،باز تفکیک غیر مجاز مساکن و  ...است.
آسیب شناسی تخلفات ساختمانی در نواحی روستایی کالنشهری مانند تهران و ارائه راهبردهای اجرایی مقابله
با آن به منظور کاهش تخلفات ساختمانی هدف اصلی این مقاله است .روستای مرتضی گرد در زمان شروع
مطالعات طرح هادی در سال ،7444دارای 2544نفر جمعیت بوده است که با نرخ 7/4درصد با  444نفر
افزایش ،جمعیت روستا  2424نفر در سال افق طرح (سال )7444برآورد گردیده است .اما هم اکنون (آبان ماه
 )7444با وجود در دست ساخت بودن صدها بنای غیر مجاز ،آمارها حاکی از تحقق سقف جمعیتی پیش بینی
شده در طرح هادی روستا دارد .به منظور ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته در این روستا
بازنگری در مطالعات طرح هادی با در نظر گرفتن واقعیت های موجود (پس از تعیین تکلیف تخلفات در
کمیسیون ماده )44و برخورد مناسب با تخلفات توسط ماده 44پیشنهاد می گردد.

پایداری محیط زیست شهری 444 
تحلیل چالش ها و روش های برخورد با سکونتگاههای غیر رسمی در حریم کالن شهرها
نازنین کاکاوند

چکیده:

تحقیق و پژوهش در چگونگی رشد و توسعه کالنشهرها در جهان و مشکالت و مسائل اغلب آنها چندین دهه
مورد توجه و تأمل صاحبنظران بوده است .از آنجا که سکونتگاه های غیررسمی از پیامدهای توسعه ناهمسو و
بدریخت در نظام شهرنشینی است .در این مقاله به چرایی به وجود آمدن آنها با بیان دیدگاه های مختلف و از
زوایای گوناگون اشاره شده است .پس از آن با تاکید بر تحقیق در میان دانسته ها و پژوهش های علمی به
ارائه راهکارهایی جهت برخورد با بوجود آمدن سکونتگاه های غیررسمی در حریم شهرها پرداخته ایم.
کلیدواژه :سکونتگاه های غیررسمی ،حاشیه نشینی ،slum ،نظریات حاشیه نشینی ،مهاجرت
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اولویت بندی مناطق آسیب دیده پس از وقوع زلزله
میثم احمدوند ،دکتر قنبر عباس پور اسفدن ،دکتر محمد حسن چراغعلی

چکیده:

امروزه بحث مدیریت بحران از حوزه های اساسی مدیریت در سطوح مختلف به حساب می آید  .بحران ها
انواع مختلف دارند و یکی از بحران های ویرانگر طبیعی زلزله می باشد  .در این بین شهر تهران با دارا بودن
گسل های فعال و گذشت بیش از  745سال از آخرین زلزله مخرب آن در معرض زلزله ای ویرانگر می باشد
.در هنگام وقوع زلزله یکی از عمده ترین فعالیت ها بحث لجستیک تیم های امدادی و فعالیت تیم های
امدادی جهت نجات جان قربانیان حادثه می باشد  .در این تحقیق مدلی جهت تصمیم گیری و اولویت بندی
مناطق آسیب دیده برای ارسال تیمهای امدادی ارائه می گردد  .برای حل مدل از روشهای تصمیم گیری چند
معیاره جهت در نظر گرفتن شاخص های مختلف در رسیدن به جواب بهینه و همچنین کاربرد منطق فازی
برای در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت در اطالعات تصمیم گیری استفاده می شود
کلید واژه :بحران ،لجستیک تیمهای امدادی ،تصمیم گیری چند معیاره

پایداری محیط زیست شهری 444 
شناسایی و ارزیابی خطرات موجود در کارخانه های کمپوست
مجید سعادتی ،مژگان خیری سهی

چکیده:

با روند افزایش جمعیت گسترش فعالیتهای صنعتی تولید کاال و به تبع آن مصرف انبوه در جوامع امروزی
باعث شده تا هر روز پسماند بیشتری تولید گردد و بدین لحاظ هر سازمانی نیاز به مدیریت های نوین دارد که
باعث بهبود بهره وری سیستم های مدیریتی و ارایه نتایج مفید باشد .فعالیتهایی تحت عنوان مدیریت ایمنی و
بهداشت و محیط زیست که در آن کارگران بدون ترس از حادثه بیماریهای شغلی و بدون آلودگی های محیط
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
تهدیدهای بهداشتی روبرو می کند .همچنین با گستردگی فعالیتهای سازمان مدیریت پسماند شرایط نا ایمن و
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
می باشد و بدین منظور وجود سیستم  HSEدر راستای حفظ منابع طبیعی و صیانت از منابع انسانی و
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.
فاز  )7طراحی فرایندها و شرح قرایندها
فاز  )4شناسایی خطرات
فاز  )4ارزیابی ریسک
کلمات کلیدی ،HSE :حوادث ،ارزیابی ریسک ،کارخانه پردازش
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استفاده از نخاله های ساختمانی در کفسازی شهری
سالی صالحی ،محمد فیاض

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
تخریب چاره ای اندیشید .اهمیت استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف مواد و مصالح ساختمانی مخاطرات
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.
روش تحقیق به صورت مطالعات کتابخانه و روشهای میدانی می باشد .ماهیت تحقیق پژوهشی – کاربردی و
ابزارهای تحقیق شامل منابع کتابخانه ای آمار و ارقام موجود مشاهده آزمایشگاه و روشهای میدانی می باشد.
در این پژوهش به بررسی تکنیک ها و اقدامات انجام شده جهت بازیافت پسماند و استفاده مجدد از آنها و
مواد کاربردی استحصال نخاله های ساختمانی پرداخته خواهد شد.
طبق یافته های این پژوهش روزانه بیش از  25تن پسماند ساختمانی در تهران تولید و به مراکز دفن حمل
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.
کلید واژه :آلودگی محیط زیست ،پسماندهای ساختمانی ،استحصال بازیافت ،کف سازی

پایداری محیط زیست شهری 444 
بررسی تولید و بازیافت نخاله های ساختمانی
فرهاد رحمانی

چکیده:

بررسی تولید نخاله های ساختمانی و درصد تشکیل آن در ایران و سایر کشورها و میزان خسارات وارده به
محیط زیست مورد برسی قرار گرفته است .سعی شده است راه های کنترل تولید نخاله های ساختمانی و
مدیریت هآن مورد بر رسی قرار گرفته و از سویی پسماندهای ساختمانی نه تنها فقط به عنوان عامل آلودگی
محیط زیست قلمداد شوند بلکه با مدیریت صحیح به عنوان منبع درآمد قرار گرفته و ضمن ایجاد اشتغال و
دایر شدن بنگاه های اقتصادی درخرید و فروش ضایعات ساختمانی ،تفکیک و بازیافت آن موجب حفظ منابع
محیط زیست گردیده و از به هر رفتن معادن مادر و بکر طبیعت ممانعت به عمل آمده تا موجب تخریب
محیط زیست و تغییر اکوسیستم زمین نگردد .قوانین وضع شده محلی و منطقه ای را نمی توان از مد نظر دور
نگه داشت.
کلید واژه :پسماند ،نخاله ،دفع ،بازیافت
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آنالیز فیزیکی پسماند شهر تهران
سید محمد فیاض ،ابراهیم مهدی پور

چکیده:

در این تحقق با استفاده از روش های آماری و علمی استاندارد به بررسی کمی و کیفی پسماند شهر تهران
پسماند شهر تهران پرداخته شده است .برای این منظور با مراجعه بیش از  4255واحد نمونه در سطح مناطق
شهر تهران ابتدا نسبت به اخذ اطالعات پایه واحدهای نمونه اقدام شده و سپس در یک کار  75روزه تمام
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.
 -7متوسط سرانه تولید پسماند در شهر تهران  444گروه در روز است .این رقم در منطقه  7حدود
 444گرم در روز (بیشترین) و درمنطقه  74حدود  244گرم در روز (کمترین) محاسبه شده است.
 -4از کل پسماند شهری تهران  44درصد مربوط به خانوارهای ساکن شهر تهران و  44درصد مربوط
به تولید کنندگان غیر خانگی است .بیشترین نسبت پسماند غیر خانگی در منطقه  44 ( 74درصد)
و کمترین نیز در مناطق  72و  74( 44درصد) ثبت شده است.
 -4از کل پسماند خانگی  44درصد را پسماندهای آلی تشکیل می دهد.
 -2از کل پسماند غیر خانگی  27درصد را پسماندهای آلی تشکیل می دهد.
 -4برآیند کل پسماند شهر تهران نشان می دهد در مجموع  47درصد از پسماند شهری تهران در مبدا
تولید ،پسماند آلی است.
 -4از کل پسماند ورودی مرکز دفع و پردازش آرادکوه  44درصد را پسماندهای آلی تشکیل می دهد و
این در مقایسه فیزیکی انجام شده در سال های  44و  44تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد.
واژگان کلیدی :پسماند ،آنالیز فیزیکی ،تولید ،سرانه ،شهر تهران ،ایستگاه خدمات شهری

پایداری محیط زیست شهری 447 
بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی مردم در رفع آلودگی زیست محیطی در مناطق 24 ،74 ،7
شهرتهران
محمد فیاض ،حسین علیقلی زاده

چکیده:

موضوع آلودگی های زیست محیطی به عنوان یک مساله اجتماعی همه جوامع بشری می باشد و این واقعیت
است که همیشه همه افراد جامع یا ساکنین شهر به پاکیزگی محیط زیست خود توجه چندانی ندارند که چنین
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
بررسی اثرات پایگاه اجتماعی افراد در دفع آلودگی های زیست محیطی را ایجاب می کند.
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
حوزه مورد مطالعه و در نظر گرفتن نگرش های اجتماعی موجود در سه دوره کالسیک مدرن و فرامدرن به
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.
در تحقیق حاظر جامع آماری شامل افراد باالی  45سال مناطق  7، 75 ،45شهر تهران می باشد و حجم
نمونه با فرض جامعه آماری محدود در سطح  5/44محاسبه شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده
طبقه ای و روش تحقیق توصیفی و استنباطی از نوع پیمایشی می باشد و برای آزمون فرضیات تحقیق پس
از گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه با تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها و تحلیل رگرسیون چند
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
معنی دار و با بعد خانوار رابطه معکوس وجود داشته است.
واژه های کلیدی :جامعه ،پایگاه اجتماعی ،آلودگی زیست محیطی ،محیط زیست ،مهاجرت ،خانوار ،درونی کردن ارزشها
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تعیین تعرفه برای پسماند خانگی در شهر تهران
محمد فیاض ،ابراهیم مهدی پور

چکیده:

در این مقاله به نحوه تعیین تعرفه پسماند در شهر تهران پرداخته شده است .تجربه سایر کشورها در تعیین و
دریافت تعرفه پسماند متفاوت است .در آمریکا سیستم ) (RAYTبرای این امر وجود دارد .در ژاپن کیسه
های پسماند با رنگ های مختلف فروخته می شود و در کشور ما نیز پس از تصویب قانون مدیریت پسماند در
سال  44دستورالعملی توسط وزارت تهیه و ابالغ شد که فاقد بنیه و مطالعات علمی بوده است و تنها بر
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
نتیجه مباحث مربوط به تحلیل داده های نمونه برداری این بود که پیش بینی و برآورد تولید پسماند توسط
خانوار های ساکن تهران با تحلیل داده ها به دو روش رگرسیونی و کالسه بندی معنی دار است .لذا از هر دو
روش برای برآورد تولید پسماند و سپس تبیین مدل تعرفه که هدف اصلی این تحقیق است می توان استفاده
کرد .بررسی و محاسبه هزینه و قیمت تمام شده مدیریت پسماند نشان می دهد در سال  42مبلغ  454میلیارد
ریال برای این امر هزینه شده است .دیدگاه ها این تحقیق بر پایه اخذ تعرفه متناسب با خدمات است لذا از
آنجا که هزینه مدیریت پسماند در نواحی مختلف به دالیل متعددی با هم متفاوت است به کمک داده های
تحقیق هزینه مدیریت هر کیلوگرم پسماند در هر یک از نواحی  745گانه شهر تهران محاسبه گردیده است.
در این مدل با توجه به مقدار خدمات ارایه شده به خانوار ( )Qiو هزینه واحد خدمات ارایه شده ( ) Piبه ازای
هر کیلوگرم پسماند تعرفه قابل پرداخت توسط خانوارها تعیین شده است.
Tariffi = Pi × Qi

در رابطه تعرفه فوق ،هزینه هر کیلوگرم پسماند در نواحی  745گانه باهم متفاوت است و مقدار پسماند هر
خانوار نیز به کمک مدل رگرسیونی و یا کالسه بندی داده های بدست آمده در تحقیق برآورد می گردد.
در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از هر دو روش برای برآورد پسماند خانوار و محاسبه تعرفه
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.

پایداری محیط زیست شهری 444 
سیستم بسته تفکیک در مبدا پسماندهای خطرناک  HWو پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی
WEEE
سید محمد فیاض ،سیده مهشید محمدی قادیکالیی

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
و ناکافی بودن تحقیقات در زمینه فرآیند بازیافت آنها با چالش مواجه است در سال  4554در کشور سوئد
روش جدیدی برای تفکیک در مبدا این نوع از پسماندها ابداع شده که روش «بسته تفکیک در مبدا» نامیده
می شود .در این روش کابینت هایی با گنجایش دو متر مکعب که خانوارها بتوانند در جعبه های پالستیکی
کوچکتر با گنجایش  75دسی متر مکعب پسماندهای خطرناک را قرار دهند طراحی شده است جعبه ها و
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
پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی بزرگ از قفسه های رو باز به گنجایش  7/4متر مکعب استفاده می شود
قفل کابینت ها و قفسه ها تنها توسط مدیر آن پسماند و با تماس با آنها باز خواهد شد .شهرداری های
سوئدی از طریق  445مرکز بازیافت پسماند مسئول جمع آوری پسماندهای خطرناک و پسماندهای الکتریکی
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
می توان جمع آوری کرد .همچنین مکان های دفع کوچکتر در سوپر مارکت ها وجود دراد که انواع
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
مبدا پسماندهای خطرناک و پسماندهای الکترونی و الکتریکی می تواند از این روش در مجتمع های مسکونی
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.
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بررسی امکان استفاده از سیستم مدل بندی پوششی در مدیریت پسماند شهر تهران
سید محمد فیاض ،رضا نقوی ،سعید مرادی کیا

چکیده:

سیستم مدل بندی پوششی پسماند ( )Waste Bale Wrapping systemنوعی تکنولوژی جدید می باشد
که طی آن پسماندها با ترکیبات مختلف پس از فشرده سازی در دستگاه مدل بندی ( )Balerتوسط الیه
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
(بوی نامساعد و شیرابه) امکان ذخیره سازی مقادیر زیاد پسماند در سطح و فضای کمی از واحد پردازش در
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.
حال با توجه به تولید روزانه  .44تن پسماند جامد شهری در کالن شهر تهارن و صرفه هزینه های هنگفت
شهرداری تهران در جهت جمع آوری  ،ذخیره سازی موقت در ایستگاه های خدمات شهری و حمل
پسماندهای حجیم (با دانسیته کم) به مجتمع پردازش آراد کوه پس از طی مسیر طوالنی (کیلومتر  74جاده
قدیم قم) از یکسو و معضالت بهداشتی (بو و شیرابه) پسماندها در  77ایستگاه خدمات شهری شهردرای
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.
-

شهرک های مسکونی

-

شهرک های صنعتی

-

ایستگاه های میانی خدمات شهری

-

واحدهای بازیافت مناطق مختلف شهرداری تهران

-

مجتمع پردازش و دفع آراد کوه

-

واحد زباله سزو  455تنی مجتمع آراد کوه

-

واحد هاضم  455تنی منطقه شهرداری تهران

واژگان کلیدی :مدل بندی پوششی ،پسماند جامد شهری ،ایستگاه خدمات شهری
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مدیریت هزینه ها در پردازش و دفع زباله در مجتمع زباله در مجتمع پردازش و دفع آراد کوه
(کهریزک)
فرجاد احمدی راد ،نفیسه مرتضایی
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
اندیشه ها و مباحث و گفتگوها در راستای عنوان برگزیده هر سال می گردد در این مقاله نیز با توجه به
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
های ایران با کشورهای دیگر پرداخته شده و در ادامه خطر ناشی از دفع غیر بهداشتی پسماند و در نتیجه
شیوع بیماری ها را بررسی نموده است .در ادامه ضمن معرفی فاکتورهای موثر در طراحی مجتمع پردازش و
دفع ارادکوه شرح مختصری از روند بازیابی پسماند تر و خشک و فرآورده های ناشی از پرداخت زباله ارایه
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
دفن پسماند و راهکارهای کاهش هزینه ها در مدیریت پسماند بیان شده است.
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.
واژه های کلیدی :پسماند ،شیرابه ،بیوگاز ،کمپوست ،RDF ،هاضم
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تحوالت مدیریتی مکانیزاسیون خدمات شهری
مصطفی قاضی زاده هاشمی ،محمد فیاض
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

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
توانایی ارایه یک مدل عملی و قابل قبول را داشته و اجرای این پروژه به عنوان خدمتی ماندگار و با هدف
جلب رضایتمندی شهروندان ،چشم انداز روشنی در عرصه خدمات شهری پدیده آورده است.
واژه های کلیدی :مدیریت پسماند ،مکانیزاسیون خدمات شهری ،مدیریت شهری
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تحلیل سلسله مراتب خانه ،واحد همسایگی و محله در بافت قدیم شهرها
مطالعه موردی :شهر دزفول و محله سر میدان
پیام صفاریان ،مریم جعفری ،علی چاییده

چکیده:

یکی از مهم ترین اصول و قواعد شهرسازی بومی توجه به گذشته شهر های سنتی است .مدنظر قراردادن
شهر های ماقبل مدرن از این منظر حائز اهمیت است که همبستگی زمانی و مکانی و وجود حوزه های
مشخص باعث ایجاد حس تعلق مکانی و هویت اجتماعی برای ساکنین می شود .توجه مکاتب شهرسازی به
این اصول و ویژگی ها ،بیانگر آن است که الگوی شهرسازی سنتی دارای آموزه های ارزشمندی است.
همچنین می توان با حفظ این اصول و انتقال آن ها در کالبد های جدید ،مجددا مورد استفاده قرار گیرند .این
مقاله با استفاده از روش تحقیق تفسیری -تاریخی -موردی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات
میدانی به تحلیل و ارزیابی شهرستان دزفول و محله سرمیدان می پردازد .شهر دزفول و محله مذکور که
دارای سبقه تاریخی هستند برای تحلیل سلسله مراتب خانه ،واحد همسایگی و محله و دستیابی به مبانی
نظری شکل گیری آن ها انتخاب شده اند .تحقیق حاضر در جهت تحلیل و بررسی وضع موجود با استناد به
مکاتب شهر سازی بومی ،سعی دارد ضمن آشکار ساختن اهمیت موضوع ،راه حل هایی در جهت نحوه
برخورد مناسب با شهر و بافت های سنتی آن ارائه نماید.
کلید واژه :شهر ،شهرسازی بومی ،سلسله مراتب ،دزفول ،سرمیدان
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بررسی سیستم های ذخیره انرژی در خطوط مترو به همراه
پرهازه-محمدرضا مهرآرا-زمانی-واحدی-مریم مهرآرا

چکیده:

با توجه به مصرف زیاد انرژی برق توسط قطارهای مترو تهران و اهمیت ذخیرهسازی انرژی حاصله از ترمز
دینامیک این قطارها ،به بررسی انواع سیستمهای ذخیره انرژی ()ESSدر قطارهای مترو پرداخته شده است.
از اینرو مقدار انرژی تولیدی از ترمز دینامیک قطارهای خط یک مترو تهران مورد محاسبه و تحلیل قرار
گرفته و پیشنهاد استفاده از سیستم ذخیره انرژی توسط سوپر خازن برای خطوط  7و  4مترو تهران به همراه
ارزیابی اقتصادی و تحلیل آن ارائه شده است.
کلید واژه :ترمز دینامیک ،سوپر خازن ،سیستمهای ذخیره انرژی
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برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت های فرسوده
اکبر لرستانی-محمد فعلی-سید جالل حسینی موحد

چکیده:

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی می باشد .این تحقیق در دو مرحله مطالعات
کتابخانه ای و میدانی به انجام رسیده است .در مرحله اول مبانی نظری تحقیق با استفاده از اطالعات
کتابخانه ای گردآوری گردید و سپس با استفاده از روش های میدانی و تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه،
داده های مورد نیاز گردآوری گردید که با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .در
مرحله بعد با استفاده از نقشه های موجود اقدام به تولید نقشه های مورد نیاز گردید .با توجه به موقیعت و
دسترسی به بازار  ،مرکز شهر  ،حرم حضرت معصومه ،وجود امام زاده ها و ...در زمینه بهسازی و نوسازی
بافت های فرسوده به لحاظ شهرسازی و اقتصادی از توجیه پذیری باالیی در جهت توسعه متوازن و پایدار
شهری قم برخوردار می باشد ،در این راستا جهت ساماندهی ،این محله به دو بخش درجه یک یا حفاظتی و
درجه دو تقسیم گردید
کلید واژه :بافت فرسوده ،برنامه ریزی استراتژیک ،ساماندهی ،مسجد

  425چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

محیط زیست و توسعه پایدار شهری
کرامت اله زیاری ،علی محمدزاده

چکیده:

با افزایش مشکالت دنیای مدرن ،شهرهای پایدار در اولویت سیاست های کشورهای توسعه یافته قرار گرفت.
کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز هم اکنون در پی اجرای این سیاست ها در جهت حل مشکالت
مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،زیست محیطی و با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی هستند .موضوع توسعه
پایدار شهری در کشور ما موضوع جدیدی نیست ،اما محیط زیستی که منجر به پایداری شهر شود ،موضوعی
جدید است که مزایای مربوطه در گرو توجه به آن می باشد .یکی از راه حل های اجرای گسترده محیط
زیست مطلوب شهری ،تعریف و تحلیل آن در قالب سیاستها و مؤلفه های توسعه پایدار می باشد .در این
مقاله که بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی و تحلیلی نگارش شده است ،مؤلفه های
توسعه پایدار در ارتباط با محیط زیست در ایران معرفی و هدف از آن استفاده از معیارهای توسعه پایدار جهت
حرکت به سمت تبدیل شهرها به شهرهای پایدار در کشورمان می باشد .لذا جهت دست یافتن به شهر پایدار
پیشنهاد می شود ،کمیته ملی توسعه پایدار به پژوهشکده ملی توسعه پایدار تبدیل شود ،و مدیریت شهری به
سمت یکپارچگی حرکت کند.
کلید واژه :محیط زیست ،توسعه پایدار ،شهر پایدار

پایداری محیط زیست شهری 427 
مدیریت انرژی در پارک های شهر اصفهان
زهرا نامداری ،مهران فرخانی

چکیده:

اثرهای مخرب زیست محیطی ،رشد سریع استفاده از سوخت های فسیلی ،در کلیه دیدگاه ها و نظرات با
انتقال به استفاده از گازطبیعی که کمترین میزان آالیندگی و بیشترین سازگاری با محیط زیست و وضعیت
اقلیمی را دارد ،ارائه می شود .همچنین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر یک راهکار مهم برای کاهش
مصرف سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی است .در این مقاله به بررسی مدیریت انرژی های
تجدیدپذیر در پارک های شهر اصفهان می پردازیم .در پارک های شهر اصفهان برای روشنایی ها از انرژی
خورشیدی و صفحه های فتوولتائیک که بر روی هر پایه چراغ نصب شده است ،همچنین برای گرم کردن
آب سرویس های بهداشتی از آبگرمکن های خورشیدی استفاده شده است .که باعث کاهش هزینه برای
منطقه و استفاده از انرژی های تجدید پذیر گردیده است.
کلید واژه :انرژی های تجدیدپذیر ،منابع فسیلی ،محیط زیست

  424چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

مدیریت انرژی و کاهش آالینده های محیط زیست با تابلوی مدیریت ساختمان
طهماسب داودی

چکیده:

سالیانه معادل  7524میلیون بشکه نفت خام در بخش های مختلف در کشور مصرف می شود که از این
میزان %27 ،در بخش غیر مولد ساختمان به مصرف می رسد .سرانه ی مصرف انرژی در کشور ما سالیانه
 %2/4در حال افزایش است حال آن که بنا بر چشم انداز  45ساله ،تا سال  7252باید به سالیانه  %75کاهش
مصرف انرژی نائل آییم .در این مقاله ،سامانه مدیریت انرژی ساختمان به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش
مصرف انرژی در ساختمان ها و نیز اثرات آن معرفی شده است .این سامانه با سه هدف عمده  -7کاهش
مصرف انرژی و رسیدن به محیط زیست سالم تر -4افزایش حفاظت و ایمنی تجهیزات و ساکنین ساختمان
ها و  -4هوشمند سازی تجهیزات در راستای نیل به شهرهای دیجیتال طراحی و ساخته شد .این سامانه با
هوشمندسازی سیستم های روشنایی ،گرمایش و سرمایش باعث حذف مصارف غیرضروری و افزایش سطح
رفاه ساختمان می شود .به عالوه با ایجاد امکان تعقیب وضعیت ساختمان شامل سیستم های کنترل جریان
های نشتی آب و برق و گاز ،کنترل ولتاژ ،اعالم حریق و دزدگیر از طریق دستگاه های ارتباطی ،سطح ایمنی
ساختمان را بهبود می بخشد .در این مقاله همچنین نتایج پیاده سازی این سیستم در ساختمان سازمان بهره
وری انرژی و ده ساختمان دولتی بزرگ با فضایی به وسعت  44555مترمربع تحت پروژه ی همین سازمان
با نتیجه درخشان کاهش  45,2درصدی انرژی گزارش و اثرات آن از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مورد
بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه :سامانه مدیریت انرژی ساختمان ،کنترل هوشمند تجهیزات

پایداری محیط زیست شهری 424 
بررسی مخاطرات گسترش ساخت و ساز در حریم گسلها شهر تبریز
علیرضا استادمحمودنیا

چکیده:

در این پژوهش تالش شده است تا با بررسی وضعیت موجود شهر تبریز از لحاظ ساخت و ساز و سمت و
سوی گسترش کالبدی شهر  ،میزان مخاطرات موجود در شرایط فعلی برای سازه های اطراف گسل تبریز که
به گفته اکثر کارشناسان از جمله گسلهای فعال و پرمخاطره کشور می باشد نشان داده و به معرفی بناهای
مهم و حیاتی برای مواقع بحرانی پرداخته و اولویت های جابجایی و انتقال را معرفی کرده و لزوم ایمن سازی
و مقاوم سازی سایر سازه های موجود را متذکر می شود و به ارائه پیشنهاداتی برای این موضوع می پردازد.
کلید واژه :گسل تبریز ،ساخت و ساز غیر اصولی ،حریم گسل ،زلزله

  422چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بحران ازدحام جمعیت ،آسیب ها و راهکار مقابله با آن
مهدی اسالمی دیزآبادی ،مهرداد وارعی

چکیده:

در شهرهای کنونی قرن حاضر،ازدحام جمعیت به عنوان یکی از بحرانهای مهم و تقریبا پنهان کالنشهرها
بوده که در نظام برنامه ریزی و سیاستهای کلی اداره شهر نوعا به صورت موثر در نظر گرفته نمی شود و
ریشه معضالت عمیق و اصلی شهرها از قبیل آلونک نشینی و حاشیه نشینی ،ناهمگونی بافت جامعه
شهری،نارسایی ارائه خدمات اجتماعی  ،بروز مشکالت جسمی و روانی ،مصرف گرایی و  ....خواهد گردید.
توسعه سریع شهرها به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،مشکالت زیادی را در اداره امور شهرها ایجاد کرده
و این خود یکی از معضالت عمده ای می باشد که دولت ها را درگیر خود کرده است  .تراکم جمعیت ،آلودگی
بیش از حد هوا ،وضعیت نامساعد واحدهای مسکونی ،بافت های فرسوده شهری ،ترافیکی و بسیاری از
مشکالت دیگر عواملی هستند که در غالب شهرهای در حال توسعه به چشم می خورند .اقدامات عجوالنه و
بعضاً کوتاه مدتی که برای رفع این مشکالت به عمل می آید به علت متکی نبودن به اصول و موازین جامع و
منطقی و عدم هماهنگی با سیاست های کالن ،موجبات وخامت بیشتر این وضعیت آشفته را فراهم می سازد.
تردیدی نیست که این مشکالت با راه حل های این چنینی حل نخواهد شد بلکه باید آنها را به طو ر عمیق و
دقیق بررسی کرد و این مهم عملی نخواهد شد مگر این که نسبت به برنامه ریزی توجه بیشتری صورت
پذیرد .در این مقاله با عنایت به بررسی ابعاد موضوع ،به ارائه راهکارهایی همچون توجه به بارگذاری جمعیت
و فعالیت متناسب با توان محیطی و مدیریتی شهرها ،ترویج فرهنگ شهر نشینی به عنوان شیوه برتر سکونت
،استفاده از سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی در جهت مقابله با تنگناهای فضایی،لزوم برخورد
سیستمی با مسائل آسیبهای اجتماعی و غیر اجتماعی شهری در ارتباط با حل بحران ازدحام پرداخته و مورد
بررسی و بحث قرارگرفته است .با توجه به تجربیات هر فرد از زندگی شهری برای همه روشن است که،
ازدحام در شهرها بحرانی است که به دلیل سیاست گذاری هایی که در برخی موارد نادرست بوده و همچنین
تاثیر فرهنگی که عموما از طریق رسانه به مردم منتقل میشود و همچنین کمبود امکانات اولیه زندگی در
روستاها به وجود آمده است.شهر های بزرگ به مانند یک آرمانشهر به سایر مردم معرفی میشود حال آنکه به
دلیل ازدحام روز افزون جمعیت مردم در اینگونه شهرها با مشکالت متعددی همچون ترافیک ،آلودگی هوا
،فضای ناکافی برای مسکن واماکن رفاهی وتفریحی و همچنین اختالط فرهنگی که خود سر منشا برخی
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مشکالت مهم همچون طالق است مواجه هستند ،در پایان مهمترین مشکل که مشکالت روحی و روانی
است بیشترین آسیب را متوجه افراد میکند .بنابراین باید به صورت جدی از طریق هموار کردن مسیرهای
مهاجرت معکوس ،آموزشهای فرهنگی ،فراهم اوردن امکانات در سایر شهر ها و روستاها و تدابیری برای
آماده سازی شهرهای بزرگ واستفاده از امکانات بالقوه برای پذیرش این جمعیت انبوه با این بحران مقابله
نمود.
کلید واژه :ازدحام جمعیت ،بحران ،فرهنگ

  424چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

طراحی و پیاده سازی سامانه "جمعسپاری" بر مبنای خرد
یونس یونسیان

چکیده:

این طرح کاربردی اختراعی شامل فرآیند تفصیلی و نقشه راه "طراحی و پیاده سازی سامانه "جمعسپاری"
بر مبنای خرد جمعی در مدیریت شهری " به منظور تبدیل فضای شهرداریی شهرداری ها و محیط های
کسب و کار به فضاهایی با انعطاف و قابلیت پاسخ دهی باال و توانایی عرضه سریع خدمات و کاال به مشتریان
شهرداری و تبدیل شهرداری به محیط چابک ( )Agile Environmentبا استفاده از فناوری به روز و نوین
جمع سپاری ( )Crowdsourcingمیباشد .جمعسپاری ( )Crowd sourcingبه معنای روشی است که
طی آن ،انجام فعالیتی که در شرایط سنتی توسط یک کارمند و یا پیمانکار انجام میشد ،هماکنون به یک
جمع یا شبکه ناشناخته و عموما بزرگی از افراد ،به صورت فراخوان عمومی سپرده میشود .این امر در
صورتیکه به عنوان یک همکاری تعریف شده باشد ،در قالب تولید مشارکتی خواهد بود و در غیر این صورت
به شکل فعالیت انفرادی اتفاق میافتد که اغلب نیز همین طور است
کلید واژه :سازمان شهرداری مبتنی بر جمع سپاری ،رایانش انسان

پایداری محیط زیست شهری 424 
بکارگیری رویکرد تنظیم دوباره زمین برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری:
تجربه سئول کره جنوبی
پارسا ارباب

چکیده:

رویکرد تنظیم دوباره زمین به دلیل ماهیت ،از پتانسیل باالیی در زمینه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده
شهری برخوردار است که فراهم ساختن بستر مالی مناسب تر برای تضمین موفقیت ،بهره گیری از توان
مدیریت محلی ،ترکیب قطعات زمین در قالب شکلی منظم در کنار اختصاص سهمی به کاربری های عمومی
و در نهایت توانمندسازی و مشارکت ساکنین از ابعاد عمده آن به شمار می رود .سئول ،گواه یکی از بزرگترین
برنامه های توسعه مجدد مسکونی در جهان است که در قالب آن حدود  755هزار واحد مسکونی غیر رسمی
و زیر استاندارد با محوریت رویکرد تنظیم دوباره زمین ،مورد نوسازی قرار گرفته اند .فراهم ساختن بستر
قانونی ،واگذاری سخاوتمندانه زمین از سوی دولت ،ارائه وام های ساخت و ساز و دیگر تسهیالت به ساکنان،
تشکیل انجمن ساکنان و صاحبان زمین ،افزایش مقیاس طرح از حیث تلفیق قطعات و تراکم ساختمانی،
حرکت به سمت خصوصی سازی و نیز کاهش حجم پروژه (از نظر نواحی برگزیده شده) از جمله محورهایی
است که در زمینه موفقیت بیشتر رویکرد اتخاذ شده ،مورد توجه قرار گرفته اند.
کلید واژه :رویکرد تنظیم دوباره زمین ،بهسازی و نوسازی ،سئول

  424چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

تکنولوژی بومی و توسعه پایدار
انور محمدی ،حجت شیخی

چکیده:

رشد جمعیت نیاز روز افزون انسان را به تولید بیشترمی کند به همین دلیل تفکری متکی بر ابزار مکانیکی
شکل گرفته که یکی از پیامدهای آن گسترش نوعی از معماری و شهرسازی است که بدون توجه به شرایط
طبیعی  ،فرهنگی  ،سنتی و اجتماعی حاکم بر یک منطقه الگویی از ساخت و ساز را ارائه می دهد .همین بی
توجهی به شرایط محلی باعث اثرات سوء بر محیط و کم کم از بین رفتن هویت و کیفیات فضای و یکدست
شدن معماری و شهرسازی بومهای مختلف شده است .گذشته به عبارتی تاریخ معماری  ،عامل اشتراک و
همبستگی معماری بوم های مختلف در دوران های مختلف تاریخی بوده است و همین تاریخ می تواند
زمینهساز معماری و ویژگیهای از دست رفته آن باشد .انچه از تعریف پایدار می توان درک کرد این است که
بتوان مشخصه های اقتصادی ،محیطی و اجتماعی یک ناحیه حفظ و بتوان آن را بهبود بخشید  .این پژوهش
به دنبال شناخت پتانسیلهای تکنو لوژی بومی برای گسترش آن در جهت توسعه ی پایدار می باشد روش
تحقیق به کارگرفته شده در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای ،مرور متون و تحلیل آنهاست. .
دراین مقاله نخست با مشخص کردن تعریف تکنلوژی بومی و حوزه های آن سپس به تاثیر توسعه پایدار
برآنها پرداخته شده است نتایج بیانگر آن است که تکنولوژی بومی داری شاخصههای است که همسو با
اهداف توسعه پایدار است و به عنوان یکی از عناصر اصلی در ایجاد زمینه و توسعه پایدارمیتواند باشد وباید
به موارد ذکر شده دراین مقاله توجه گردد.
کلید واژه :بوم ،تکنولوژی بومی ،توسعه پایدار

پایداری محیط زیست شهری 424 
شیوه های تامین مالی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)
مینا جنتی

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که در برنامه ریزی برای اجرای هر پروژه باید به آن توجه داشت چگونگی تامین
مالی پروژه است .سیاستگذاری و تصمیم گیریهای کالن برای اجرای طرح بهسازی و نوسازی با توجه به نیاز
گسترده به منابع مالی نیاز به بررسیهای همه جانبه در این زمینه دارد .انتقال تجربه بافت مرکزی مشهد در
این زمینه می تواند برای سایر بافتهای فرسوده نیز راهگشا باشد .روشهای مختلفی برای تامین منابع مالی
برای پروژه ها وجود دارد اما همه این روشها کارایی الزم را برای این طرح عظیم ملی و سایر بافتهای
فرسوده کشور ندارد .بررسی روشهای مختلف قابل استفاده و چگونگی استفاده ازروشهایی که تاکنون استفاده
نشده است یکی از موضوعاتی است که بررسیهای کاملی را می طلبد .در این مقاله سعی شده است کلیه
راهکارهای تجربه شده جهت تامین مالی و چگونگی به کارگیری آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .در
این مقاله ابتدا تمامی روشهای تامین مالی از منابع مختلف جمع آوری شده است و چگونگی قابلیت استفاده
آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تجارب بافت فرسوده ثامن نیز در خصوص هر روش ارائه شده
است .شیوه جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه های دارای بازده مشخص و کارگزاری خرید امالک
محدوده پروژه توسط مجری طرح یکی از روشهای موفق می باشد .از میان روشهای مختلف با توجه به عدم
اختصاص بودجه و اعتبارات دولتی و شرایط امروز جامعه و همچنین به دلیل باالتر بودن نرخ تورم در بازار
مسکن از نرخ سود قابل پرداخت کوپن های اوراق مشارکت می توان گفت روش اوراق مشارکت با ماهیت
چنین طرحهایی (البته با شدت و ضعف در طرح های مشابه) بخصوص در بحث تملک پروژه ها سازگاری
بیشتری دارد و زمینه را برای معرفی پروژه ها به سرمایه گذاران در طرح فراهم می کند .روش سهامدار پروژه
و مشارکت مالکین نیز از روشهایی است که می تواند در طرح بکار گرفته شود .اطالع رسانی و عدم تغییرات
در طرح از جمله نکاتی است که در تامین مالی و اطمینان سازی برای همکاری بخش خصوصی با طرح و
کاهش تبعات اجتماعی آن موثر است.
کلید واژه :تامین منابع ،اوراق مشارکت ،فروش متری ،سهامدار پروژه
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نوسازی بافتهای فرسوده شهری تهران با تاکید برمشارکت شهروندی
فهیمه نوروزی

چکیده:

امروزه بافتهای فرسوده شهری به دلیل حجم زیاد و مشکالت متعددی که بوجود آوردهاند به عنوان چالشی
اساسی در راه توسعه پایدار شهری در کشور مطرح شدهاند .این مشکالت زمانی تشدید میشود که مدیریت
شهری با بیتوجهی یا سوء مدیریت باعث افزایش تهدیدها و از دست رفتن فرصتهای موجود در اینگونه
بافتها میگردد .تجارب بهسازی در کشور نشان میدهد که مشارکت فعال واقعی مردم در فرآیند تهیه،
تصویب ،اجرا و نظارت حلقه مفقوده و پاشنه آشیل اینگونه طرحها بوده است یه طوری که آثار فضایی و
اجتماعی نامطلوب و غیرقابل جبرانی را به جای گذاشتهاند بنابراین دیگر جای هیچگونه تردیدی نیست که
برای رسیدن به محلهای از نظر کالبدی ،سازمانیافته ،از نظر اجتماعی پایدار و از نظر اقتصادی پویا و فعال.
مشارکت ساکنین از طریق ظرفیتسازی و اجتماعی و تقویت اجتماعات و نهادهای محلی و آموزش و
اطالعرسانی امری ضروری و اجتنابناپذیر است .هدف پژوهش شناخت وضعیت بافت فرسوده محله اتابک
تهران و راهکار مناسب جهت نوسازی آن بود بدین منظور با جمعآوری اطالعات از سازمانهای مرتبط ابتدا
وضع محله بررسی شد و سپس از طریق مطالعات میدانی نظیر مشاهده عینی ،مصاحبه با ساکنین بافت
فرسوده محله به امکانسنجی نوسازی مشارکتی پرداخته شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که به دلیل
مؤلفههای هویت محلهای و تعلق خاطر در بین ساکنین محله میزان اعتماد به همسایگان و معتمدین باال
بوده و پتانسیل مناسبی جهت مشارکتپذیری در بین ساکنین محل وجود دارد و همچنین به دلیل قدمت
داشتن و تاریخی بودن این محله نگهداری و حفظ این محله همواره در بین ساکنین محل مطرح بوده است
که این امر میتواند به عنوان امتیازی در جلب اعتماد و مشارکت مردم در نوسازی بافت فرسوده محله مطرح
باشد .با توجه به پتانسیل باالی مشارکت پذیری ضرورت آموزش و اطالعرسانی به ساکنین و ایجاد نهادهای
محلی برای جلب مشارکت ساکنین ضروری به نظر میرسد .در این راستا در پایان پژوهش راهکارهایی
پیشنهاد شد.
کلید واژه :بافت فرسوده ،نوسازی ،مشارکت ،محله اتابک ،تهران
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جایگاه استفاده از مصالح ساختمانی در حفظ یا تهدید منابع زیستمحیطی شهر تهران
بررسی نمونه موردی :آجر
مائده پورفتح اله ،محمد مشاری

چکیده:

منابع طبیعی ب گنجینهای ارزشمند است که از سالیان دور برای انسان به یادگار مانده است؛ استفاده بیرویه و
نادرست از آن می تواند اثرات غیر قابل بازگشتی برای محیط زیست ایجاد کند .در این میان خاک یکی از
عناصر ارزشمندی است که مراقبت در حفظ آن مانند سایر عناصر برای ادامه حیات ضروری است .یکی از
حوزه هایی که می تواند در حفظ یا از دست رفتن منابع خاک و تخریب محیط زیست نقش موثری داشته
باشد ،حوزه معماری است .در این مقاله به بررسی یکی از قدیمیترین و پرکاربردترین مصالح ساختمانی ساخته
شده از خاک ،یعنی آجر و نقش آن در حفظ یا نابودی منابع خاک و تاثیر آن بر محیط زیست شهر تهران
میپردازیم .آجر با اینکه میراثی از گذشتگان ما وعنصری هویت بخش در معماری است  ،میتواند موجبات بر
هم زدن محیطزیست را از طریق برداشت بیرویه و غیر اصولی خاک فراهم کند.
کلید واژه :آجر ،منابع طبیعی ،شهر تهران ،آلودگی محیط زیست
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استفاده از آبهای سطحی جمع آوری شده در مصارف بهینه شهرسازی با تاکید بر بهبود منظر
شهری نمونه موردی پژوهش :آبهای سطحی جمع آوری شده در خیابان جهان آرا (واقع در
منطقه  1شهرداری تهران)
فرهاد نظری

چکیده:

در حال حاضر با توجه به میزان افزایش مصرف آب (آب شرب – آبیاری فضای سبز و  ) ...و محدودیت منابع
آب (منابع آبی ذخیره شده در پشت سدها -منابع آب زیرزمینی – قنوات و  )...مقوله مدیریت منابع آب در
تمامی کشورها ،مطرح است  .یکی از زیرشاخه های این مبحث استفاده بهینه از آب است  .در این مبحث
صرفنظراز مسائل مهمی همچون صرفه جویی و آموزش و ترویج فرهنگ آن  ،استفاده از روشهای متعدد در
جهت صرفه جویی منابع آب مانند تغییر روش های آبیاری ،اصالح و بهبود کیفیت عملکرد شبکه و تجهیزات
مربوط به ذخیره سازی ،انتقال و مصرف آب و استفاده مجدد از هرزآب ها و پساب ها پس از عملیات تصفیه ،
یک مقوله بسیار مهم وجود دارد و آن استفاده بهینه از جریانات موجود آبهای سطحی شهر تهران است .
برخی از این جریانات بوجود آمده از منابع آب زیرزمینی و قنوات و برخی نیز روان آبهای سرازیر شده از
مناطق باالدست شهر و روان آبهای سیالبی پس از بارندگی های شدید است .در شهر تهران که جهت شیب
طبیعی زمین از سمت شمال به جنوب است  ،در گذشته سیاست متولیان اداره امور شهر بر انتقال کامل روان
آب ها و آبهای سطحی شهر به مناطق پایین دست و رهاسازی آن در دشت های پست و کم ارتفاع جنوب
تهران بوده است  .امروزه اثرات نامطلوب این امر به خوبی آشکار است  .انتقال زباله ها و مواد زاید و انباشته
شدن آن در مناطق جنوب تهران اثرات نامطلوبی بر وضعیت بهداشتی منطقه گزارده است  .این سیاستگذاری
 ،عالوه بر اثرات نامطلوب زیست محیطی و تخریب مناظر شهری و افت کیفیت زندگی اجتماعی مردم ،
باعث صرف هزینه های غیرضروری در جهت مطالعه  ،طراحی و ساخت کانالهای متعدد جمع آوری آبهای
سطحی  ،مطالعات مجدد و بازنگری در طرح شبکه زهکشی موجود و افزایش توان انتقال کانالها ،هزینه های
مربوط به تخریب مجدد و آسیب های احتمالی به دیگر زیرساختارهای شهری ،صرف وقت زیاد ،از بین بردن
سیمای شهری و افزایش هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیرات شبکه می گردد .لذا ارائه راهکارهایی
جهت استفاده از آبهای سطحی درنقاط مختلف شهر از رئوس برنامه ریزی متولیان اداره امور شهر در این
حوزه است  .بعنوان مثال  ،استفاده از آبهای سطحی با توجه به کیفیت و کمیت آن می تواند در زیباسازی
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منظر شهری ،افزایش کیفیت و کمیت پوشش گیاهی سطح شهر ،تلطیف هوای شهر ،ایجاد پویایی و همچنین
آرامش به علت خواص فیزیکی و همچنین اثرات روانی ناشی از حضور آب  ،صرفه جویی در مصرف منابع
موجود آبهای زیرزمینی و  ...داشته باشد .ضمن اینکه در این سیاست گذاری امکان جذب آب در تمام سطح
شهر فراهم می گردد و این خود به افزایش میزان منابع آبهای زیرزمینی کمک می کند .در این گزارش
مطالعاتی  ،این موضوع در حوزه آبریز کلی خیابان جهان آرا با مساحت تقریبی  44هکتار بررسی و گزینه
هایی جهت استفاده بهینه از آبهای سطحی پیشنهاد شده است  .در پایان با رعایت مالحظات فنی و
شهرسازی و با توجه به جنبه های زیست محیطی ،اجتماعی و مقوله هایی همچون توسعه پایدار شهر و
همچنین با توجه به سیاستگذاریها و اهداف شهرداری منطقه و مجری محترم طرح هدایت و جمع آوری
آبهای سطحی تهران  ،گزینه برتر معرفی و طرحهای پیشنهادی ارائه گردیده است .
کلید واژه :آبهای سطحی ،شهرسازی ،جمع آوری آبهای سطحی طراحی
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استفاده از روش های تلفیقی  LIDو BMPدر جمع آوری روانابهای شهری
مطالعه موردی روش آتالنتیس
آرمان آراء ،علیرضا بیات

چکیده:

امروزه توسعه شهر نشینی و تغییر کاربری مناطق بایر و دست نخورده طبیعی به نواحی شهری ،موجب کاهش
نفوذ آبهای ناشی از بارندگی و در نتیجه افزایش حجم و شدت جریان رواناب ها شده است و این امر منجر به
سیالب های مکرر با فرسایش زیاد و افزایش بار آالیندگی تجمعی در پایین دست حوضه های آبریز شهری
شده است  .گسترش مفهوم توسعه پایدار و اشاعه آن در بحث مدیریت روانابها از حیث کیفیت و کمیت
،منجر به تغییر رویکردهای سنتی (اتکا به ساختار سازه ای) به سمت روش های بهینه مدیریتی ) (  BMPو
روش های توسعه ای با حداقل اثرات جانبی) ( LIDشده است  .یکی از تکنیکهای رایج  LIDو روش
 BMPبه منظور کاهش شدت رواناب و ذخیره آن به ترتیب استفاده از ترانشه های نفوذ و حوضچه های
نفوذپذیری و چاههای خشک می باشد .در این تحقیق سعی شده تا روش شرکت آتالنتیس که در واقع
ترکیبی از دو تکنیک فوق الذکر می باشد ،معرفی و مزایا و معایب آن بطور کامل مورد بررسی قرار گیرد
کلید واژه :رواناب ،آتالنتیسBMP ،LID ،
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ضرورت بازسازی ،بهسازی و نوسازی بافت های شهری با توجه به اصول پدافند غیر عامل
پیام صفاریان ،مریم جعفری

چکیده:

بسیاری از بافت های قدیمی شهرها به دالیل اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته و به دلیل
آمیختگی نادرست با فرهنگ جدید به تدریج هویت خود را از دست داده است .تغییر نیازهای امروزی بشر در
شهرها باعث کنار رفتن برخی از کاربری ها شده است .این رویکرد باعت متروکه شدن برخی از بناها و
فضاهای شهری گردیده است .برخی دیگر نیز به دلیل فرسودگی کالبد ،مانند گذشته دارای سرزندگی نمی
باشند و در نهایت برخی نیز به دلیل از دست رفتن کاربری قبلی و فرسودگی کالبدی رو به نابودی برده اند.
در این میان برای بازگرداندن این قبیل بافت ها به فضاهای پویا اقدامات متفاوتی از قبیل بازسازی ،نوسازی و
بهسازی در آنها صورت می گیرد؛ که هر کدام نیز بسته به آسیب وارده به بنا یا فضا و هدف مورد نظر دارای
عملکرد ها و نحوه برخورد متفاوت هستند .همه این اقدامات نهایتا به دنبال ارتقا کیفیت زندگی در شهر ها
می باشند؛ اما در صورت بروز حوادث احتمالی مانند زلزله و جنگ تمهیداتی برای مواجهه با آنها ،در مبانی
نظری این اقدامات یافت نمی شود .پدافند غیر عامل که شامل یک سری از اقدامات پیش گیرانه جهت
حمایت از بافت ها ،فضاهای شهری و جان مردمانی که در آنها زندگی می کنند؛ امروزه مورد توجه تمام
کشورهای جهان بویژه کشورهای توسعه یافته و حتی آنهایی که از لحاظ قدرت نظامی در سطح باالیی
هستند ،قرار گرفته است .تحقیق حاضر که حاصل مطالعات کتابخانه ای بوده با استفاده از روش توصیفی -
تفسیری به بررسی اصول و مبانی بازسازی ،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می پردازد ،اهمیت و
ضرورت رعایت اصول پدافند غیر عامل را در شهرها بیان می کند؛ و در نهایت پیشنهاد می کند با توجه به
اینکه بافت های فرسوده شهری در کشور به دلیل قدمت شهرها ،بسیار فراوان اند؛ بازسازی ،بهسازی و
نوسازی این فضاها و بنا ها با توجه به اصول پدافند غیر عامل صورت گیرد تا عالوه بر ایجاد فضاهای زیبا و
پویا ،امنیت و ایمنی آنها نیز رعایت شود .همچنین خاطر نشان می کند که می بایست طرح های تحقیقاتی در
جهت تدوین و تبیین مبانی نظری اصول بازسازی ،بهسازی و نوسازی بر اساس اصول پدافند غیر عامل
تعریف شود.
کلید واژه :فضاهای شهری ،بازسازی ،بهسازی ،نوسازی ،پدافند غیر عامل
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تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت های فرهنگی  -تاریخی
سمیه فدائی نژاد ،پیروز حناچی

چکیده:

این مقاله ضمن شناخت و بررسی سیاست ها و برنامه های «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» در دو دهه اخیر،
به معرفی این رویکرد در آئینه اسناد و مدارک منتشره از سوی مجامع و مراجع بین المللی ،می پردازد؛ به
عبارتی می توان بازتاب بسیاری از مفاهیم ،سیاست ها و برنامه های تدوین شده در حوزه حفاظت و
بازآفرینی را در محتوا و نحوه تنظیم اسناد رسمی و بین المللی جستجو نمود ،به گونه ای که نتیجه آن به
دنبال واکاوی و تدوین چارچوب مفهومی «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» به عنوان رویکرد غالب در مواجهه
با بافت های فرهنگی  -تاریخی در دو دهه اخیر بوده است .بر مبنای چارچوب مفهومی «حفاظت و بازآفرینی
یکپارچه» معیار «برجستگی» مکان تحت تاثیر زیرمعیارهای «اصالت»« ،یکپارچگی» و «ارزش نسبی» ،در
وجه حفاظتی آن و از طرفی دیگر ،معیار «سرزندگی اقتصادی» تحت تاثیر زیرمعیارهای بازآفرینی فیزیکی،
کارکردی و فرهنگی – اجتماعی ،در وجه توسعه ای چارچوب «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» مورد توجه
قرار می گیرند .به عالوه ،سیاست «بازآفرینی حفاظت مبنا» به عنوان سیاست غالب در ایجاد همگرایی و
تعادل میان اهداف و برنامه های «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» در بافت های فرهنگی -تاریخی در دو دهه
اخیر به رسمیت شناخته شده است .اصل اثر به صورت سی دی تحویل داده خواهد شد.

کلید واژه :حفاظت ،بازآفرینی ،برجستگی ،سرزندگی اقتصادی

پایداری محیط زیست شهری 444 
مسیریابی وسایط وسایط نقلیه و تعیین تعداد ماشین های جمع آوری پسماند با استفاده از یک
روش فرا ابتکاری
مصطفی قاضی زاده هاشمی

چکیده:

در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی -عدد صحیح از مساله مسیر یابی وسایط نقلیه حمل و برگشتی با
پنجره زمانی و ظرفیت پسماند ) (cvrpbtwارایه می شود .در این مدل یک ناوگان ثابت غیر یکنواخت با
تعداد ثابتی از هر نوع ماشین با هزینه و ظرفیت های متفاوت برای هر یک در اختیار قرار دراد .هدف کلی
کمینه کردن هزینه ناوگان گل مسافت سفرها و یا مدت زمان آن است  .مدل پیشنهادی قادر است مسیر
هایی با حداقل تعداد وسیله نقلیه حداقل ظرفیت بیکار و حداقل زمان به کارگیری آنها برای سرویس دهی به
کل مشتریان (گره ها) ایجاد نماید برای حل مدل ارایه شده یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر بازپرداخت
شبیه سازی شده ) (HASپیشنهاد می شود که جواب های خوبی در مدت زمان مناسب ایجاد می کند
تعدادی از مسائل آزمایشی در ابعاد کوچک و بزرگ حل و سپس نتایج محاسباتی آن ارایه می شود در خاتمه
عملکرد الگوریتم پیشنهادی در صنعت جمع آوری پسماند در یک ناحیه پایلوت از شهر تهران مورد بررسی
قرار می گیرد.
واژه های کلیدی :مساله مسیریابی وسیله نقلیه ،حمل برگشتی ،پنجره زمانی ،مدیریت پسماند ،بازپخت شبیه سازی شده

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی امکان بازیافت پسماندهای  MDFحاصل از صنایع مبلمان استان تهران به عنوان ماده
اولیه در تولید مجدد این محصول
محمد فیاض ،سعید مرادی کیا

چکیده:

در این تحقیق امکان بازیافت پسماندهای  MDFحاصل از کارگاه های تولید مبلمان استان تهران در تولید
مجدد این محصول پانلی مورد بررسی قرار گرفت نوع پسماند  MDFبا روکش اچ پی ال و  MDFبدون
روکش و نیز درصد اختالط الیاف پسماند با الیاف بکر کارخانه صنایع چوب خزر به عنوان عوامل متغیر این
تحقیق در نظر گرفته شدند .پس از ساخت نمونه های آزمونی در شرایط آزمایشگاهی خواص فیزیکی و
مکانیکی آنها مطابق استاندارد های بین المللی  ISOو  DINاندازه گیری شدند با توجه به نتایج می توان به
این نکته پی برد که با افزایش میزان میانگین اختالط سه نوع پسماند بر میزان خواص فیزیکی (میزان
واکشیدیگی ضخامت و جذب آب) تخته های ساخته شده افزوده می گردد .از لحاظ خواص مکانیکی نیز
افزایش میانگین اختالط سه نوع الیاف پسماند در سطوح  25و  4درصد بر روی خواص مربوطه تاثیر منفی
گذاشته است با توجه به شرایط می توان استفاده از پسماند  MDFو خام پسماندهای  MDFبا روکش
مالمینه را به عنوان عملی ترین راه بازیافت انواع پسماند های  MDFدر نظر گرفت.
واژه های کلیدی :بازیافت پسماندهای شهری ،تخته فیبر با دانسیته متوسط ( ،)MDFالیاف  MDFپسماند ،روکش
مالمینه ،روکش اچ پی ال ،خواص فیزیکی

پایداری محیط زیست شهری 444 
امکان سنجی تدوین قوانین زیست محیطی قابل اجراء با محوریت فضای سبز
سید هدایت محسنی ،احمد آزادی سمرغاوه

چکیده:

محیط زیست با تحت پوشش قراردادن تمام رشتههای مختلف حقوق کالسیک ،شامل حقوق خصوصی،
حقوق عمومی و حقوق بینالملل و نیز آن دسته از حقوق که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی
قسمتهای حقوقی وارد کند ،در هر حکومتی در حال حاضر وضع گردیده است.در حقیقت این حقوق از
برخی نوآوریهای بدیع سودجسته و به همین سبب خودرا با محتوای تکنیکهای جدید تطبیق میدهد و
قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیطزیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب
استانداردهای خاص بیان میشود.افزایش مخاطرات روزمره زیست محیطی در ابعاد مختلف توسعه کشور،
بهرغم وجود این قانون بحث برانگیزمیباشد .اینکه چرا قوانین زیست محیطی و شالوده حقوق محیط زیست
کشور در انجام وظایف و اهدافی که قانونگذار پیشبینی نموده ،ناموفق و سرخورده شده است ،نگاه بسیاری از
طرفداران توسعه پایدار را به خود جلب کرده و باعث نگرانی آنها شده است .این نگرانیها هرروز با افزایش
ابعاد چالشهای زیست محیطی در عرصه های مختلف زیست محیطی به خصوص فضای سبز شهری بیشتر
و بیشتر میشود که باتوجه به این واقعیت  ،به نظر میرسد برای رفع موانع و فراهم کردن شرایط مطلوب،
جستجو برای یافتن حلقههای مفقوده این زنجیره در اولویت تحقیقاتی و اجرایی کشورمی بایست قرار گیرد.
شاید با بازنگری برقوانین،استفاده از پتانسیلهای قوانین موجود،استفاده از علوم مختلف برای تعیین ارزشگذاری
درختان،اصالح قوانین شهرداریها و اصالح روابط کاری ،تجهیز دادگاهها برای بررسی پروندهای مربوط به
فضای سبز و اتخاذ تدابیر متناسب بتوان راه را برای تحقق اهداف بسیار متعالی وضع قوانین حقوقی محیط
زیست با رویکرد فضای سبز مهیا کرد.
کلید واژه :محیط زیست ،حقوق ،فضای سبز
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تلفیق مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک
امیر حسامی

چکیده:

این مقاله به چگونگی توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت راهبردی (استراتژیک) میپردازد .شباهتهای
زیادی بین این دو حوزه وجود دارد که نشان دهندۀ ارتباط نزدیک بین آنهاست .تفاوتهای استخراج شده از
منابع مختلف نیز فرصتهایی برای برقراری ارتباط بین این دو حوزه ارائه میکند .همچنین بررسی میشود که
چگونه قابلیتهای تدافعی  -پیشگیرانه مدیریت بحران در گرایش تهاجمی مدیریت راهبردی برای یافتن
جایگاه در بازار ،تلفیق میشود و یک رویکرد جامع برای مدیریت راهبردی سازمانها ارائه میشود .در ابتدا
مروری بر فرایند سنتی مدیریت راهبردی انجام میشود .سپس کمبودهای موجود در این رویکرد مورد تجزیه
و تحلیل قرار میگیرد .مقاله در قسمت نتیجهگیری الگوی جدیدی از تلفیق این دو رویکرد ارائه میکند که در
آن از محدودیتهای مدیریت استراتژیک دور میشود و فعالیتهای مدیریت بحران را در داخل فرایند مدیریت
راهبردی قرار میدهد.
کلید واژه :بحران ،استراتژی ،راهبرد

پایداری محیط زیست شهری 447 

پایان نامه ها
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مکان سازی برای مراکز دانشگاهی
نمونه موردی :پردیس مرکزی دانشگاه تهران
هانیه شاه محمدیان

چکیده:

امروزه شاهد تهدیدهای متفاوتی برای فضاهای شهری و عمومی هستیم ،فضاهایی که به دالیل مختلف
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ...حصارکشی شده اند .این امر منجر به محرومیت هایی همچون کاهش تنوع
فرهنگی و اجتماعی در میان کاربران فضا شده است .پردیس های دانشگاهی همانند پردیس دانشگاه تهران
به مثابه چنین فضایی در میان جامعه محلی پیرامون خود می باشد .پردیسی که علی رغم توانایی های بالقوه
خود برای فراهم کردن فرصت های یادگیری برابر برای اقشار مختلف جامعه و حضور اقشار دانشگاهی و غیر
دانشگاهی در کنار یکدیگر به بافت محله پیرامون خود پشت کرده است .در این پژوهش به بررسی امکان
تلفیق پردیس دانشگاه تهران با جامعه محلی پیرامون به منظور ایجاد سرزندگی بیشتر در فضا پرداخته شده
است .در این میان به امکان سنجی کیفیت های محیطی پرداخته شده است تا از این ره کیفیت های محیطی
مرتبط با مکان سازی ارائه شود .این مراحل زمینه را برای ارائه معیارهای مکان سازی در پردیس دانشگاه
تهران فراهم کرد.
کلید واژه :مکان سازی ،فضای شهری ،پردیس دانشگاهی ،کیفیت ،جامع

پایداری محیط زیست شهری 444 
تاثیر میزان آموزشهای چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان درمدیریت
پسماند شهری
مطالعه موردی :منطقه  71تهران
حسین کرامتی نژاد

چکیده:

برنامه های آموزشی تنها زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل اطمینان و معتبری در
مورد تأثیر آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان و بالطبع منافع مردم عرضه کند .این تحقیق در
همین ارتباط با هدف تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزش چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر
رفتار شهروندان در امر مدیریت پسماند های شهری انجام گردیده است .این تحقیق از نظر روش و ماهیت
هم از نوع تحقیقات همبستگی (در بخش اول) و هم از نوع علی مقایسه ای (در بخش دوم) در موضوع
سنجش میزان تاثیر آموزشهای چهره به چهره بر رفتار شهروندان به حساب می آید .جامعه آماری این تحقیق
زنان خانه دار حاضر در خانوارهای ساکن در منطقه 74تهران می باشند .برای جمع آوری داده ها و اطالعات
مورد نیاز در راستای دستیابی به اهداف تحقیق ،از روشهای مختلفی چون مشاهده ،مصاحبه با صاحب نظران
و متخصصان آموزشی ،مطالعه اسنادی و کتابخانه ای ،جستجوی اینترنتی و درنهایت پرسشنامه (ابزار اصلی
تحقیق) بر اساس طیف لیکرت استفاده گردید .نتایج برآمده از تحقیق در بخش اول حاکی از آن دارد که
عواملی چون :زمان برگزاری دوره -ایجاد انگیزه معنوی– کیفیت برگزاری دوره -قومیت– مذهب–
تحصیالت– تبیین اهداف دوره– توجه به نگرش آموزش دیدگان و توانائی آموزشگران ،با اثر بخشی دوره
های آموزشی چهره به چهره در رفتار شهروندان پیرامون مباحث مدیریت پسماند شهری رابطه معناداری
داشته و دربخش دوم تحقیق ،این آموزشها بر سه سطح دانش ،بینش وکنش شهروندان به ترتیب اولویت یاد
شده تاثیر گذار بوده ونیز آموزشهای چهره به چهره بر پنج بُعد رفتار شهروندی شهروندان (فضیلت
شهروندی -اجتماع پذیری -وظیفه شناسی -احترام و تکریم به دیگران -عدالت جویی) به ترتیب اولویت یاد
شده تاثیر گذار بوده است .
کلید واژه :اثربخشی ،آموزش ،مدیریت پسماند شهری
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بهینه سازی مسیر جمع آوری زایدات جامد شهری
مطالعه موردی :ناحیه  2منطقه  1شهرداری تهران
علیرضا صفائیان

چکیده:

حجم باالی پسماندهای تولید شده ،همیشه چالش روبرو شدن با بحرانی زیست محیطی را برای شهروندان
تهرانی به همراه دارد .بی شک مدیریت این حجم عظیم از پسماندهای شهری نیازمند تدابیری جدید جهت
کاهش هزینه های تحمیل شده میباشد .عدم توفیق در این زمینه تنها مربوط به عدم همکاری و کم بودن
میزان مشارکت های شهروندان در مدیریت پسماند شهر تهران نمیشود بلکه سوء مدیریت و استفاده از
روشهای سنتی نیز مساله ساز میباشد .این تحقیق با استفاده از ابزارها و روشهای موجود در جهت بهبود
وضعیت سیستم جمع آوری پسماندهای شهری انجام شده است .به این منظور طی چند مرحله به هر یک از
اجزای مرتبط با این سیستم پرداخته شده و در صورت امکان روشی برای بهینه سازی پیشنهاد گردیده است.
به عنوان مطالعه موردی ناحیه  4شهرداری منطقه  4انتخاب و اطالعات پایه مورد نیاز آن از منابع مختلف
جمع آوری گردید و فرایند مذکور به عنوان نمونه روی این منطقه اجرا گردید.
کلید واژه :پسماند ،جمع آوری ،بهینه سازی

پایداری محیط زیست شهری 444 
مشارکت شهروندان در ارتقاء محیط زیست شهر تهران از طریق سامانه مدیریت شهری
مطالعه موردی :سامانه  737شهرداری تهران
فردین تیزخان

چکیده:

شهروندان سرمایه و ساختار اصلی یک شهر را تشکیل می دهند و یاد آور مدنیت و قانون مندی در اجتماعات
بشری می باشند  .یکی از بارزترین مولفه های شهروندی  ،حق مسئولیت و مشارکت است  .مشارکت
اجتماعی یکی از انواع مهم مشارکت ها می باشد که در قالب مشارکت های شهری  ،روستایی و انواع انجمن
ها تبلور یافته است  .یکی از عرصه های مشارکت اجتماعی  ،مشارکت شهروندی است .تشویق مردم در
مشارکت امور شهری از راهکارهای عملی بهبود زندگی اجتماعی محسوب می شود  .بحث مشارکت نه تنها
در قانون اساسی بلکه ازجمله حقوق اساسی شهروندان به شمار می رود که بر پایه داشتن مجموعه ای از
حقوق مدنی  ،سیاسی و اجتماعی تعریف می شود  .مدیریت شهرهای امروزه بخصوص کالن شهر ها تفاوت
معناداری با مدیریت شهر های بزرگ در گذشته دارد .امروزه مدیران شهری جهت برآورده ساختن نیازهای
شهری نیاز به هزینه های سرسام آوری توسط مجموعه شهرداری ها و سازمان های زیرمجموعه آنها دارند
تا بتوانند یک مدیریت علمی و دانش محور را در شهر پیاده سازند و اجرای موفقیت آمیز اهداف آنان تنها
بستگی به میزان مشارکت شهروندان دارد  .از سوی دیگر آگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی
درخواستهای آنان می تواند زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین نهاد های خدمت
رسان و شهروندان فراهم ساخته و اعتمادی میان شهروندان و مدیریت شهری برقرار می شود  .یکی از روش
های مشارکت اجتماعی و شهروندی در کالنشهر تهران  ،مشارکت در اداره امور شهر از طریق سامانه
مدیریت شهری  447شهرداری تهران می باشد که یک پل ارتباطی بین شهروندان و شهرداری می باشد و
یک وجه این ارتباط دوسویه شهروندان و سوی دیگر مدیران و عوامل اجرایی شهر می باشند که وظیفه ارائه
خدمات مورد نیاز شهروندان را بر عهده دارند  .سامانه  447سعی دارد با برانگیختن حس مسئولیت پذیری
شهروندان باعث مشارکت آنان در اداره شهر گردد  .لذادر این پژوهش محقق به دنبال اهداف اصلی خویش
یعنی مشارکت شهروندان در ارتقاء محیط زیست شهر تهران از طریق سامانه مدیریت شهری  447و شناسایی
جنبه ها و معضالت زیست محیطی شهر توسط شهروندان وبیان آن از طریق سامانه  447به مدیریت شهری
می باشد  .جامعه آماری در این تحقیق  ،شهروندان منطقه  4شهرداری تهران می باشد که تعداد  427777نفر
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را تشکیل می دهند  .افراد نمونه براساس نمونه گیری خوشه ای و بصورت تصادفی انتخاب شدند  .به منظور
آزمون فرضیه های تحقیق  ،پرسشنامه ویژه ای برای کسب اطالعات تهیه شد که پرسشنامه دارای  47سوال
بود که با  47توجه به فرضیه های تحقیق طراحی شده اند  ،آنگاه به سواالت مزبور بر اساس مقیاس لیکرت
گزینه هایی داده شد که هریک در برگیرنده نظرهای شهروندان درباره موضوع مورد نظر است  .پس از توزیع
پرسشنامه  ،برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی ،شاخصهای وآزمون همبستگی
پیرسون استفاده  tآماری فراوانی و فراوانی نسبی برای توصیف دادهها و آزمون های گردیده است که نتایج
آن اینگونه بیان گردید  ،مطابق نظر پاسخگویان پرسشنامه  ،در مطالعه ،نقش موثر شهروندان در ایجاد یک
شهر پویا )فرضیه اول(  ،رابطه مشارکت شهروندان با ارتقاء وضعیت زیست محیطی شهر تهران )فرضیه دوم (
،آگاهی داشتن مدیران از آراء و نظرات ومشکالت زیست محیطی شهروندان با ارتقاء وضعیت زیست محیطی
)فرضیه سوم (  ،و استفاده از فناوری اطالعات در کاهش پیامدهای منفی زیست محیطی )فرضیه چهارم ( ،و
عملکرد سامانه  447در پیشگیری ازبروز مشکالت زیست محیطی و ارتقاء کیفیت محیط زیست )فرضیه
ششم (  ،و در نهایت اجرای برنامه های پیشگیرانه زیست محیطی از طریق سامانه ) 447فرضیه ششم (
،رابطه معناداری وجود دارد .
کلید واژه :مشارکت شهروندی ،سامانه مدیریت شهری  ،744محیط زیست

پایداری محیط زیست شهری 444 
مدیریت بحران زلزله احتمالی تهران در زمان وقوع
حمزه فرج اللهی مقدم

چکیده:

کالن شهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین شهر ایران مرکز سیاسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران است و به دلیل موقعیت سیاسی در اداره کشور و نقش بارز آن در معادالت سیاسی
منطقه و جهانی حائز اهمیت است  .بنا براین هرگونه آسیبی که توسط بالیای طبیعی و غیر طبیعی باالخص
زمین لرزه به این کالن شهر وارد گردد تمام کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و نیز در مبادالت سیاسی
منطقه و جهان تاثیر گذار خواهد بود  .هدف از انجام این تحقیق بر نامه ریزی الزم در جهت مدیریت بحران
زلزله احتمالی تهران اعم از کاهش تلفات ا نسانی ،خسار تهای مالی  ،آسیب های روحی روانی و اجتماعی
است .روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه از طریق پیمایش
تحت بررسی و آزمون قرار گرفته است  .جامعه تحقیق کلیه مدیران عالی و میانی ساز مان ها و نهادهای
مرتبط با مدیریت بحران زلزله احتمالی تهران که از طرف ساز مان یا نهاد مربوطه به طور مستقیم یا غیر
مستقیم با مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران  ،در مورد زلزله احتمالی تهران همکاری می کنند .
در این پژوهش حجم جامعه  N =455و حجم نمونه تصادفی با دقت برآورد  %4برابر  44نفر می باشد  .ابزار
اصلی برای جمع آوری داده پرسشنامه می باشد در جریان تحقیق برای بدست آوردن اطالعات دقیق از
مصاحبه و مشاهده استفاده شده است  .قلمرو موضوعی تحقیق عبارت است از  :مدیریت بحران زلزله
احتمالی تهران در زمان وقوع و قلمرو مکانی آن شهر تهران و قلمرو زمانی آن سال  44تا سال  44می باشد.
نتیجه اجرای آزمون خی دو ،دو متغیره نشان می دهد که بین نظرات آزمودنی های گروه نمونه (> 5/557
Pوdf =2با )x4=24/ 444با سطح اطمینان کمتر از  . /557فرض آماری  HOمبتنی بر عدم وجود تفاوت
معنی دار بین دو گروه نمونه مدیران عالی و میانی رد و فرض تحقیق مبتنی بر وجود تفاوت معنی دار بین
نظرات آزمودنی های دو گروه نمونه تایید می شود بنا براین مدیران میانی بیشتر معتقدند که مدیریت بحران
کنونی شهر تهران از اثر بخشی الزم جهت مقابله با زلزله احتمالی تهران برخوردار نیست و این نشان می
دهد که بین سطوح سازمانی و نظرات مدیران در این مورد رابطه عکس وجود دارد .
کلید واژه :مدیریت بحران ،فاجعه ،اطالع رسانی ،پاسخگویی
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بررسی ساماندهی وتوانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی
زهرا سروری

چکیده:

اسکان غیررسمی ،یکی از چهره های بارز فقر شهری است و به فرایندی اشاره دارد که اشکالی از تأمین
مسکن گروه های کم درآمد را به صورت غیررسمی و غیرقانونی در برمی گیرد .قشر فقیر شهری ،در چرخه
ای از فقر کمبود امکانات بهداشتی ،شرایط نامطلوب زندگی و بی سوادی گرفتار شده اند که در این چرخه
دالیل این نابسامانی ها کامالً مشخص نیست .هرچند سکونتگاه های غیررسمی توجه بسیاری از نظریه
پردازان معاصر در حوزه های علوم اجتماعی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری به خود جلب کرده است اما هنوز
وضعیت روشن و مشخصی در قالب برنامه های مدون و عملیاتی برای ساماندهی و توانمندسازی آن ها در
دنیا و کشورها تدوین نگردیده است .این پایان نامه ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکل گیری آن در
محدوده ده ونک به ارائه راهبردهایی به منظور ساماندهی و توانمندسازی آن پرداخته است و با استفاده از
روش توصیفی -تحلیلی ،با رویکرد کمی و جمع آوری اسنادی -کتابخانهای و بکارگیری پیمایش میدانی
دادهها و اطالعات مورد نیاز جمعآوری شده است .با توجه به جمعیت محدوده ای که اسکان غیررسمی در آن
شکل گرفته با استفاده از روش کوکران  755نمونه انتخاب و پرسشنامهها در بین ساکنین توزیع گردیده و
دادههای خام بدست آمده با بهرهگیری از نرم افزار spssو بکارگیری آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است.

نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها نشان دهنده آن است که توزیع عادالنه ی کاربری

ها می تواند تمایل به مشارکت شهروندان را در سکونتگاههای غیر رسمی تقویت کند.و دیگر اینکه عدم
اعتماد اهالی به شهرداری و مسئوالن منجر به ایجاد حس عدم مشارکت گردیده و در نهایت منجر به تحمیل
فضای سکونتی نامطلوب و ناپایدار بر شهر و شهرنشینی گردیده است.

با توجه به اینکه اصول توانمند

سازی مبتنی بر مشارکت شهروندان می باشد .در پژوهش حاضر نیز به بررسی روند شکل گیری اسکان
غیررسمی در این محله و چالش ها و معضالت ایجاد شده که در ادامه این نوع تصرف است ،می پردازد و
راهکارهایی همچون توانمندسازی و ساماندهی با استفاده از توان نیروهای محلی تحت عنوان مشارکت
مردمی را در برمی-گیرد.
کلید واژه :سکونتگاههای غیررسمی ،توانمندسازی ،ساماندهی ،مشارکت

پایداری محیط زیست شهری 444 
مکان یابی کاربریهای خدماتی در مقیاس محلی در راستای نوسازی بافت فرسوده شهری
مطالعه موردی :قلعه دولت آباد شهرری
احمد موحدی امین

چکیده:

با توجه به پیچیدگی روزافزون فرآیند برنامه ریزی شهری و منطقهای در سالهای اخیر که ناشی از توجه
بیش از پیش به ابعاد اقتصادی و اجتماعی مؤثر در موضوع برنامه ریزی شهری و منطقهای و نیز لزوم دخالت
و مشارکت گسترده گروههای سیاست گذار و سیاست پذیر میباشد ،ابزار و فنون پیشرفتهای ابداع شدهاند تا
در خدمت تحلیل کاراتر برنامه ریزی شهری و منطقهای قرار گیرند .در این پژوهش سعی شده است با استفاده
از تکنیک تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو محیطی که به روش سیستمهای
اطالعات جغرافیایی ( )GISتنظیم شده است ،یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری طراحی و به کار گرفته
شود .نتایج این کوشش در حالت خاص با تعریف فضای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای مکان یابی فضای
سبز شهری در چارچوب سلسله مراتبی ،به کاربرد سیستم پشتیبانی برنامه ریزی تلفیقی  AHPو GIS

انجامیده است.
کلید واژه :مکانیابی ،بافت فرسودهAHP ،GIS ،
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بررسی شیوه های بازیافت زمین شهری در ایران
نمونه موردی بافت فرسوده شهر زنجان
تقی حیدری

چکیده:

امروزه افزایش سریع ارزش زمین شهری در نتیجه افزایش جمعیت شهرنشین؛ دسترسی به زمین برای مسکن
وسایر زیرساختهای شهری مشکل عمده ای محسوب می گردد.لذابه لحاظ گسترش سریع جمعیت شهرنشین
وتوسعه سریع شهرها از یکطرف وماهیت تجدید ناپذیری زمین ومنبع کمیاب بودن آن از طرف دیگر  ،توسعه
برون شهری در شهرهابایستی به یک توسعه فشرده ومتراکم که بهر ه وری وپایداری بلند مدت را در پی
داشته باشد تغییر یابدوبه لحاظ پایداری ،رشد جدیدنواحی شهری می تواند از نواحی پیرامون شهری به
فضاهای استفاده نشده ،بهر ه برداری نشده وقابل بازیافت دردرون نواحی شهری کانالیزه گردد.بر این اساس,
روی آوردن به توسعه درونی وبازیافت اراضی می تواند در رفع این مشکالت مؤثر باشد .هدف اصلی تحقیق
حاضر ارتقاءبهر ه وری وبهینه سازی استفاده از زمین وامکان توسعه درون شهری در بافت فرسوده شهر
زنجان ؛به منظور رفع نیازهای موجودبافت بویژه نیازمسکن شهری ؛حداقل در طی یک افق 75ساله
وجلوگیری از توسعه ناموزون فیزیکی شهر می باشد .لذادر این راستابرای دستیابی به اهداف تحقیق ,با جمع
آوری ا طالعات مورد نیاز دربافت فرسوده شهر زنجان از طریق منابع کتابخانه ای ؛اسنادی ومیدانی به بررسی
شیوه های بازیافت زمین در این بافت پرداخته شد .نتایج کلی الگوی تدوین شده بازیافت زمین در بافت
فرسوده شهر نشانگرنتایج ارزشمندی در ارتباط بامیزان اراضی بازیافتی( 4542قطعه با مساحت
444444,4مترمربع یا(44هکتار)اراضی بازیافت شده) از بافت می باشد .همچنین از بعد کمی و برمبنای
مستندات پیش بینی جمعیت درطرح مصوب توسعه شهری در افق مطالعه ( )7442-7444تعدادواحدهای
مسکونی مورد نیازاین افق عالوه بر واحدهای موجود42444،واحدبرآوردگردید؛که این نیاز مسکونی با استفاده
از4474واحد مسکونی بازیافتی بافت ؛که در حدود 77درصدازنیازمسکونی شهرراشامل می شودمی تواند جبران
گردد .لذااراضی بازیافت شده عالوه بر رفع نیازکمبود کاربریهای موجود دربافت ؛در ایجاد پیوستگی بین
بافتهای مجاور وجلوگیری از گسترش وتوسعه فیزیکی شهرزنجان می تواندموثر افتد.
کلید واژه :بازیافت زمین ،موانع و پتانسیل بازیافت زمین ،مسکن شهر

پایداری محیط زیست شهری 447 
بررسی اثرات الگوهای کاربری /پوشش اراضی ) (LULCبر شرایط حرارتی سطح زمین با
استفاده از متریکهای سیمای سرزمین
مطالعه موردی شهر تهران
فاطمه عفتی

چکیده:

کاربرد مستقیم داده های مادون قرمز حرارتی در مطالعات اکولوژیکی به موجب محدودیت قدرت تفکیک
سنجنده ها ،دشواری در کالیبراسیون داده ها و سختی در تفسیر در میان اکولوژیست ها محدود بوده است .در
حال حاضر ،فقدان کلی روش شناسی در بررسی ارتباط بین درجه حرارت سطح زمین بدست آمده از داده های
مادون قرمز حرارتی و الگوهای کاربری /پوشش اراضی وجود دارد .در این پژوهش ،ترکیب سنجش از دور،
 GISو رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین در بیان ارتباط بین الگوهای کاربری /پوشش اراضی و درجه
حرارت سطح زمین در پهنه ی شهری تهران مورد توجه قرار گرفته است .برای این کار ،تصویر -ETM
ماهواره ی لندست شهر تهران مربوط به  44فوریه  4554انتخاب و در نقشه سازی الگوی کاربری/پوشش
اراضی از مدل آنالیز ترکیب طیفی( )SMAاستفاده شد .سپس ،با استفاده از تصاویر کسری بدست آمده از
مدل ترکیب طیفی و الگوریتم بیشترین شباهت ،نقشه ی کاربری/پوشش اراضی ( )LULCبا  4کالس تهیه
شد .در ابتدا ارتباط دمای سطح زمین( )LSTبا تصاویر کسری بدست آمده از مدل آنالیز ترکیب طیفی
( )SMAبررسی شد .سپس ارتباط بین دمای سطح زمین و کاربری /پوشش اراضی با استفاده از متریک های
سیمای سرزمین برای درک تعامالت بین آنها تحلیل گردید .همچنین اثرات قدرت تفکیک مکانی در بررسی
ارتباط فوق با استفاده از متریک ها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که  LSTدارای
ارتباط مثبت با کسر سطوح نفوذناپذیر ( )5,44اما ارتباط منفی با کسر پوشش گیاهی سبز ( )-5,44می باشد.
ارتباط  LSTبا  LULCبا استفاده از متریک هایی نظیر درصدکالس ،میانگین اندازه ی لکه ،شاخص چین
خوردگی ،تراکم و پیوستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به طور موفقیت آمیزی روش
بررسی ارتباط بین دمای سطح زمین( )LSTو کاربری /پوشش اراضی را با استفاده از متریک های سیمای
سرزمین تائید می کند .در این مطالعه همچنین اثر مقیاس بر خصوصیات فضایی و اکولوژیکی الگوهای
کاربری /پوشش اراضی و دمای سطح زمین با استفاده ازمتریک های سیمای سرزمین بررسی گردید .برای
این منظور ،متریک هایی نظیر درصد لکه ،تراکم لکه و شکل سیمای سرزمین و شاخص چین خوردگی،
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انتخاب و مشخص شد که این متریک ها قادرند تغییرات مکانی انواع کاربری زمین /پوشش زمین و طبقات
درجه حرارت در مقیاس های مختلف را ،تحلیل نمایند .نتایج این تحقیق می تواند برای برنامه ریزان شهری
و مدیران محیط زیستی در کنترل و ارزیابی محیط زیست حرارت شهری در نتیجه توسعه شهرنشینی مفید
باشد.
کلید واژه :مدل آنالیز ترکیب طیفی ،دمای سطح زمین ،کاربری/پوشش

پایداری محیط زیست شهری 444 
بررسی میزان آلودگی صوتی در منطقه  5شهر تهران
ساناز فتحی

چکیده:

این مطالعه درماههای خرداد و تیر  7445انجام گردید که در  47ایستگاه طی سه نوبت در ساعات پیک
ترافیک شاخص های مربوط به صدا اندازه گیری سپس داده ها وارد نرم افزار اطالعات جغرافیایی ( )GISشد
و الیه های اطالعاتی جهت ارائه مقدار آلودگی در منطقه ،تعیین پراکنش آلودگی صوتی ،نقاط بحرانی،
مناطق بدون آلودگی صدا و  ...مشخص گردید .در این بررسی از 445پرسشنامه استفاده گردید .یافته ها:
میانگین تراز معادل صدای اندازه گیری شده در منطقه  4شهر تهران  dB(A) 3/72بوده که بیشترین
میزان آن در ایستگاه پل صنایع هوایی به مقدار  dB(A) 7/80و کمترین مقدار در ایستگاه پارک کوهسار به
میزان  dB(A) 9/55می باشد همچنین ماکزیمم مقادیر تراز های معادل صدا ( )L90،L10شاخص صدای
ترافیک ( )TNIو تراز آلودگی صداP) (LNهر کدام به ترتیب مقادیر  dB(A) 2/92ایستگاه دانشگاه
علمی کاربردی  dB(A) 3/80ایستگاه استادیوم اتوبان تهران کرج dB(A)2/106 ،ایستگاه فردوس-عقیل
و  dB(A)9/92در ایستگاه دانشگاه علمی کاربردی می باشد
کلید واژه :آلودگی صوتی ،تراز معادل صدا ،شاخص صدای ترافیک
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رابطه کاربری و پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهری
مریم بهادری مانیزانی

چکیده:

در مناطق شهری ،بسته به پوشش زمین و بدلیل تغییرات کاربریها مناطقی با درجه حرارت بیشتر بوجود
میآید که آن را جزیره حرارتی مینامند .افزایش دما بر اثر جزایر حرارتی در تهران بیشتر از شهرهای دیگر
کشور می باشد .در اینجا ابتدا با اعمال تصحیحات موردنیاز تصویر آماده گردیده و سپس نقشه کاربری و
پوشش اراضی با روش حداکثر احتمال همانندی و نقشه حرارتی با بکارگیری الگوریتم تک پنجره بر روی
تصویر سنجنده  -ETMتهیه شد .همچنین دمای کمینه ،بیشینه و میانگین دما برای مناطق  44گانه بدست
آمد .پس از محاسبه شاخصهای  UTFVI ،NDBAI ،NDBI ،NDWI ،NDVIو مقایسه نقشه حرارتی
و نقشه کاربری و پوشش اراضی ،مناطق مختلف تهران مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادند که ارتباط
مستقیم میان وجود جزایر حرارتی و ساخت و ساز بیشتر و مناطق بایر گسترده تر و رابطه معکوس میان
 NDVIو پوشش گیاهی با دما و جزایر حرارتی وجود دارد.
کلید واژه :الگوریتم تک پنجره ،کاربری و پوشش اراضی ،جزایر حرارتی

پایداری محیط زیست شهری 444 
اگروتوریسم رهیافتنی به سوی معماری پایدار زیست محیطی
فاطمه حشمتی فرد
مرکز گردشگری کشاورزی رامسر

چکیده

اگروتوریسم (گردشگری کشاورزی) از زیر مجموعه های گردشگری روستایی و یکی از گونه های جدید
صنعت گردشگری در کشورهای درحال توسعه است .اگروتوریسم شامل آن بخش از فرآورده های گردشگری
است که به طورمستقیم با محیط زیست زراعی ،محصوالت زراعی و یا اقامت در مزرعه و انواع فعالیت های
کشاورزی مرتبط است ،بنابراین گردشگری مبتنی بر مزرعه یکی از اجزای اگروتوریسم است؛ در عین حال
مفهومی گسترده تر دارد و جشن ها ،موزه ها ،ارائه ی محصوالت و سایر جاذبه ها و رویداد های فرهنگی را
شامل می شود.

به همین ترتیب در اگروتوریسم ،محیط زیست کشاورزی (طبیعی) و انسانی به عنوان الگویی پایدار شناسایی
شدند و از آن جا که اولین تاثیر ساخت و ساز بر ویژگی های بومی و اکولوژیک منطقه می باشد ،حفاظت از
شرایط طبیعی و بومی از اصول اولیه آن می باشد.

از آنجا که طراحی پایدار ،تعامالت میان انسانها و جهان طبیعی را مورد توجه قرار می دهد ،با بهره گیری از
اصول معماری محلی ،استفاده از فضاهای سبز برای کمک به حفاظت از محیط زیست ،استفاده از مصالح و
فراورده های قابل برگشت به چرخه ی طبیعت و استفاده از انرژی های طبیعی ،در کنار توجه به فرهنگ و
تالش برای باال بردن کیفیت زندگی انسانها در اجتماع ،به بهتر شدن محیط کمک می کند.

تلفیق اصول معماری بومی و تکنولوژی های نوین برای استفاده ی بهینه و موثر از انرژی های پاک ،و
حداقل استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر ،نیز راهکار مفیدی جهت حفظ این منابع برای نسل های آینده و
همچنین آسایش و سالمت استفاده کنندگان می باشد .در این تحقیق سعی شده جنبه های مختلف زیست
محیطی ،اجتماعی و فرهنگی اگروتوریسم با در نظر گرفتن جنبه های تاثیر گذار اقلیمی و بومی جهت رسیدن
به معماری پایدار به تصویرکشیده شود .از نمونه های مشابه بین المللی به عنوان نمونه های موفق نیز بهره
جسته ایم .امید است گامی در جهت باال بردن فرهنگ توجه به محیط زیست و معماری پایدار و اصول
معماری بومی اقلیمی برداشته باشیم
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واژگان کلیدی :توریسم ،اگروتوریسم ،معماری پایدار ،معماری بومی ،محیط زیست

پایداری محیط زیست شهری 444 
بررسی جایگاه و نقش شهرداری کالنشهرها در مدیریت بحران
رمضانعلی شورابی
شهرداری مشهد

چکیده:

کشورایران به واسطه موقعیت سیاسی -جغرافیایی ویژه شرایط اقلیمی و وضعیت زمین شناختی از جمله
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
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی موقعیت ویژه زمین شناسی و وجود گسل های فعال اصلی و فرعی گستردگی
بافت فرسوده و استهالک شریان های حیاتی و  ....از جمله شهرهای حساس در معرض مخاطرات و سوانح
می باشد که این امر لزوم مدیریت بحران و سوانح را بمنزله یک رشته علمی در حوزه مدیریت راهبردی
توسط مدیران شهری اجتناب ناپذیر می نماید .مطالعه فوق از نوع توصیفی -تحلیل و انواع مطالعات کاربردی
در حیطه مدیریت است که در  4مرحله شامل :بررسی مبانی نظری موضوع با استفاده از مطالعات کتابخانه
ای،بررسی وضعیت فعلی بااستفاده از اسناد و مدارک و مستندات موجود بررسی نظرات مسئولین با انجام
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
برگرفته از آنها و نهایتا ارائه مدل مفهومی و راهبردهای متناسب با ساختار شهری مشهد می باشد .هدف از
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
المللی و داخلی و همچنین بازنگری در ضوابط و مقررات با هدف بهبود روش ها و رفع نارسایی ها و تدوین
مقررات و قوانین تسهیل و تسریع کننده خدمات رسانی و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت برنامه ریزی
مدیریت و کنترل بهتر سوانح توسط مدیران و مسئولین شهری می باشد .نتایج مطالعه گویاس آنست که-7 :
شهرداری مشهد در مراحل پیش حین و پس از بحران در مدیریت بحرانهای شهری موثر داشته و داد -4.در
کالنشهر های ایران به غیر از شهر تهران که ساختار سازمانی تعریف شده و مصوب مدیریت بحران داردف
در سایر کالنشهر ها ساختار قانونی و مصوب وجود ندارد -4.در حال حاضر مدیریت بحران در کالنشهر ها با
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
پیش بینی اعتبار ویژه برای شهر مشهد و تدوین قوانین دقیق تر که متضمن فعالیت تمامی سازمان ها و
نهادهای متولی بحران های شهری در قالب یک مدیریت واحد می گردد .به عنوان پیشنهاد مطرح می گردد.
کلید واژه ها :بحران ،مدیریت بحران ،مدیریت شهری ،شهرداری

پایداری محیط زیست شهری 444 
تحلیل فضایی قلمروهای هوازدگی در شهرستان تهران با بگارگیری معیارهای مرفوکلیماتیک
طیبه عبدالملکی

چکیده:

هوازدگی در مجاورت جوزمین (اتمسفر) ،کره سنگی (لیتوسفر) وکره زیستی (بیوسفر) رخ می دهد و سبب
فرسودگی و تخریب سنگ ها و کانی های سطح زمین می شود  .البته گاهی فرایندهای مداخله کننده نظیر
آالینده های جوی ،بخصوص در محیط شهری ،می توانند در روند طبیعی هوازدگی سنگ ها دخالت کرده و
سرعت آن را تسریع بخشند .اهمیت هوازدگی و فرایندهای آن ازیک سو ،با توجه به اهمیت سنگ ها به
عنوان منابع اولیه در بسیاری از فعالیت های انسانی از جمله ساختمان سازی ،بخش بناهای تاریخی و
فرهنگی ،راه سازی و سایر امور مهندسی شهری آشکارمی شود و از سویی دیگر در زمینه ی مطالعات
وارزیابی مخاطرات طبیعی مانند؛ لغزش ،ریزش ،سقوط سنگ وغیره ،شناخت شرایط هوازدگی از الزامات
محسوب می شود .در تحقیق حاضر ،جهت تعیین قلمروهای اصلی هوازدگی و شناخت شرایط آن در
شهرستان و شهر تهران از متغیرهای اقلیمی شامل :میانگین حداقل دما ،میانگین حداکثر دما ،جمع بارش،
جمع ساعات آفتابی ،میانگین رطوبت نسبی و بارش سالیانه ،تعداد روزهای یخبندان ،مربوط به سالهای
( ،)7445-4554اطالعات آماری آالینده های دی اکسید گوگرد (  ) SO2و اکسید نیتروژن ( ) NO2
سالهای ( )4554-4577و همچنین از داده های کاربری ،مدل ارتفاعی رقومی منطقه )  ،( DEMداده های
زمین شناسی ،تصویر باند حرارتی

(ETM -جوالی  )4555استفاده شد .بعد از رفع نواقص آماری و

استاندارد سازی داده ها ،روش درون یابی کریجینگ و  splineبرروی متغیرهای اقلیمی وآالینده های جوی
اجرا شد .پهنه بندی واحدهای هوازدگی با مدل چند شاخصه فازی انجام گرفت .مشاهدات میدانی و برداشت
اطالعات براساس واحدهای هوازدگی به کمک چک لیستها صورت گرفت .تغییرات حرارتی شهر تهران به
کمک محاسبه  LSTبا استفاده از باند حرارتی ETM-بررسی شد .براساس شاخص های مورد نظر جهت
تعیین ارتباط هریک از داده های مکانی شامل :ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،شکل دامنه ،تراکم پوشش گیاهی،
سنگ شناسی ،کاربریLST, ،با پهنه های هوازدگی،کالس داده ایجاد شد  .در مرحله ی آخر تحلیل شرایط
و تعیین پهنه های هوازدگی به کمک مدلهای تحلیل فضایی انجام گرفت .نتایج حاصله از واحد بندی
هوازدگی نشان داد که توزیع مکانی هوازدگی در شهرستان تهران و شهرتهران تابع توپوگرافی و شرایط اقلیم،
کاربری و میزان تراکم بافت شهری می باشد  .درشهر تهران در مقایسه با شهرستان تهران آالینده ها نقش
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تشدید کنندگی بویژه در هوازدگی شیمیایی داشته اند .به طور کلی از شمال به جنوب نقش یخ شکافتگی
کاهش می یابد و هیدرولیز و دماشکافتگی افزایش می یابد ،به طوریکه آالینده های هوا به عنوان کاتالیزور
سبب تفکیک یونی سنگها بویژه در قسمت های جنوبی و مرکزی شهر (به علت تردد ،ترافیک و آلودگی
بیشتر همچنین ایجاد جزایر حرارتی و افزایش دما) می شوند .برداشتهای میدانی و چک لیستها تفاوتهای
مکانی را در مناطق مورد مطالعه نشان داد و همچنین اهمیت نقش طراحی و معماری شهری را آشکار
ساخت.
کلید واژه :هوازدگی ،تحلیل فضایی ،واریوگرافی
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کتاب ها
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ارزیابی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهر تهران
محمدکاظم جباری

چکیده:

بروز انواع جرایم و ناهنجاریها از جمله مشکالت اصلی شهرهای کشور محسوب میشود .ناهنجاری های
اجتماعی عالوه بر ایجاد حس ناامنی و بدبینی ،لطمات سنگین روحی ،جسمی ،مالی بر دوش شهروندان نهاده
و از سویی موجب می شود تا عملکرد نظام قضایی و انتظامی در کاهش نرخ جرایم و با وجود دامنه وسیع
فعالیت و صرف بودجه کالن ،ناکارآمد به نظر برسد.تحقیقات نشان میدهد بزهکاران در انتخاب مکان و زمان
جرم اغلب منطقی عمل می نمایند و به دنبال کم خطرترین و مناسبترین فرصتها و شرایط مکانی و زمانی
برای بزهکاری هستند ،بدین ترتیب در محدوده شهرها کانونهایی شکل میگیرد که دارای تعداد فرصتها و
اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرایم بسیار باالتری است .بنابراین شناسایی این محدودهها و
بررسی مشخصات کالبدی و خصوصیات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ساکنین ،نوع کاربری اراضی مؤثر در
بروز ناهنجاریها بسیار اهمیت یافته است تا با ایجاد تغییرات بنیادی در عوامل به وجود آورنده و تسهیل کننده
فرصت های جرم و طراحی فضاهای کالبدی مقاوم در برابر بزهکاری امکان پیشگیری و مقابله با جرایم
شهری فراهم گردد.
کلید واژه :کانون های جرم خیز ،تهران

پایداری محیط زیست شهری 444 
روشهای مبارزه با جوندگان در متروی تهران
محمود سقائی ،سید محمد عرب نجفی ،کاوه مرادی

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت و تراکم آن در واحد سطح  ،شرایط بسیار مساعدی را برای تکثیر گونه های مختلف
موش در شهرها  ،فراهم نموده است  .با توجه به گسترش روز افزون جمعیت جامعه شهری  ،ریخت و پاش
مواد غذایی  ،جمع آوری نادرست زباله های شهری و عدم همکاری مردم در طرح های مبارزه با موش با تمام
زحمات واحدهای مربوط عمال این سازمان ها نتوانسته اند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند  .در این
راستا روش های مختلف تله گذاری  ،آموزش عمومی و کلیه روش های معمول توسط سازمان های ذیربط
بکار گرفته شده است  .طعمه گذاری به منظور کنترل جمعیت موش ها یکی از این راه هاست که می تواند
به موازات بقیه روش ها مورد استفاده قرار بگیرد
کلید واژه :جوندگان ،کنترل موش ،بهداشت شهری
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احیای بافت شهری تاریخی (با رویکرد مشارکت)
پیروز حناچی ،محمود پورسراجیان

چکیده:

پژوهش ضمن پاسخ به پرسش «آنچه احیاگر باید بداند ،چیست؟» ،با در نظر گرفتن اهمیت مفهوم مشارکت،
بهعنوان یک اهرم مؤثر در موفقیت فرایند احیا ،به دنبال برداشتن قدمی جهت تعریف فرایند احیای پایدار و
اصولی کاملتر و جامعتر بافتهای شهری تاریخی با رویکرد مشارکت با تأکید بر جوانب کالبدی ،اقتصادی و
اجتماعی با حفظ اصالت و ارزشهای آن بافتها میباشد .از اهداف دیگر پژوهش تبیین فرایند اجرایی احیای
مشارکتی بافت شهری تاریخی است.
کلید واژه :احیا ،بافت شهری تاریخی ،مشارکت ،مدیریت فرایند احیا

پایداری محیط زیست شهری 444 
اسکان غیر رسمی پدیده ای در حال گسترش در هزاره سوم
محسن شاطریان ،محمود گنجی پور ،امیر اشنویی ،مقداد نمکی

چکیده:

در کتاب اسکان غیر رسمی پدیده ای در حال گسترش در هزاره سوم سعی شده است با استفاده از منابع
مختلف داخلی و خارجی ،چارچوبی برای شناخت پدیده اسکان غیر رسمی تنظیم شود و نمونه ای از گسترش
اسکان غیررسمی در شهر آران و بیدگل به تصویر کشیده شود .فصول پنج گانه این کتاب به شرح زیر است.
در فصل اول به کلیات مسئله اسکان غیررسمی شامل مقدمه ،تعاریف ،پیشینه و تاریخچه پرداخته شده است.
فصل دوم شامل دیدگاه ها و نظریات مربوط به اسکان غیررسمی می باشد .در فصل سوم ،ویژگی ها ،مراحل
شکل گیری ،علل شکل گیری و پیامدهای سکونتگاه های غیررسمی بیان شده است .در فصل چهارم پدیدۀ
اسکان غیررسمی در یک شهر متوسط کوچک در حاشیۀ کویر ایران مرکزی شهر آران و بیدگل بررسی شده
است و در فصل پنجم برنامه ها و سیاست های اسکان غیررسمی و راهبردهای مربوط به اسکان غیررسمی
مطرح شده است.
کلید واژه :اسکان غیر رسمی ،هزاره سوم ،جهانی شدن ،حاشیه نشینی
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مهندسی مجدد ممیزی اطالعات امالک واصناف و معابر
رضا قهقایی

چکیده:

عدم کارایی نظام اطالعات در شهرداری ها به دلیل عدم انجام ممیزی اصولی و استاندارد و به روز بوده که
این مورد خسارات و هزینه های زیادی را به شهر و کشور تحمیل می کند که بر این اساس ضرورت ارائه
استانداردها در خط مشی ها ،روندها و دستورالعمل های ملی که ضمن ایجاد نظم وقانون مندی از دوباره
کاری ها (هر شهرداری یک نوع فرم ممیزی طراحی ) و انجام آزمایش و خطا و هزینه های زائد و اضافی و
اتالف سرمایه های ملی جلوگیری و نهایتا صرفه جویی و بازدهی اقتصادی قابل توجهی را برای شهرداری ها
و سایر ادارات به دنبال خواهد داشت .بیش از بیش احساس می گردد .که در این رابطه اینجانب پس ازچند
سال مطالعه و تحقیق و مشخص نمودن کمبودهای فرمهای ممیزی و همچنین نبود دستورالعمل های به
روز مرتبط با قوانین و بخشنامه های شهرداری ، ،نسبت به طراحی فرمهای ممیزی که تمامی اطالعات مورد
نیاز شهرداری و سایر ادارات ،نهادها،موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و  ...را تامین خواهد نمود و رفع نواقص
مربوطه اقدام که پس از اجرای این فرمها در شهرهای قزوین ،بروجرد،دلیجان،زاهدان ،کرمانشاه ،آران بیدگل
و بمنظور ایجاد وحدت رویه و حرکت بسوی استاندارد در اجرای ممیزی اطالعات امالک و اصناف نگارش
کتابی با عنوان "مهندسی مجدد ممیزی اطالعات امالک و اصناف ومعابر" انجام که توسط سازمان
شهرداری ها ودهیاری هاکشور در دست چاپ وبه شهرداریها جهت اجرا ابالغ خواهد شد
کلید واژه :مهندسی ممیزی اطالعات
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درختان و بوته های منظر ساز ،انتخاب ،کاربرد و مدیریت
زهره فرجام بوئینی ،حبیب اهلل فتاحی نیسیانی

چکیده:

شهرها به عنوان کانونهای تمرکز فعالیت و زندگی انسانها برای تضمین پایداری خود چاره ای جزء پذیرش
ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند .گیاهان در انواع مختلف درختی و درختچهای با ایجاد
حصار و مانع ،حد و مرز و تفکیک بین نواحی ،حفاظت و حمایت از انسان ها و جانوران ،تولید گیاه ،میوه ،بذر
و رنگ ،تولید اکسیژن ،زیباسازی محیط ،تعدیل دمای محیط ،پاالیش آلودگی های زیست محیطی ،ایجاد
سایه و پناهگاه ،راهنما و هدایت کننده دید در تعیین مسیر ،بادشکن ،ایجاد نقطه عطف و  ...دارای اهمیت
بسیار میباشند .کتاب پیشرو با معرفی انواع کارکردهای گیاهان در فصل  7و  ،4به معرفی و شناخت
ویژگیهای انواع خانوادههای گیاهی در فصل  2پرداخته و نحوه مدیریت آنها را در فصل نهایی بررسی نموده
است .بدین ترتیب با توجه به گستردگی نقش گیاهان در مشاغل مختلف ،این کتاب برای مدیران شهری،
دانشجویان و عالقمندان در کلیه رشتههای طراحی محیط زیست ،فضای سبز ،معماری منظر ،باغبانی،
کشاورزی و  ...قابل استفاده میباشد.
کلید واژه :منظر سازی شهری ،طراحی فضای سبز ،کاربرد درختان
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طرح های پژوهشی

پایداری محیط زیست شهری 444 
آسیب شناسی کالبدی بازار سنتی زنجان و تاثیر آن بر وقوع بزه سرقت با تاکید بر نگرش سپتد
تقی حیدری

چکیده:

محیط فیزیکی بدون واسطه با هرکسی که آن را مشاهده می کند به زبان بسته سخن می گوید.بنابر
این؛ارتکاب جرائم،یک تصمیم کور نیست،بلکه تا حد زیادی به شرایط و موانع اطراف بستگی دارد.لذا برای
جلوگیری از وقوع جرائم شهری می بایست به مکانهایی با امکان دسترسی سریع مجرمین(وهمچنین امکان
خروج سریع) توجه کافی شود؛چرا که این مکانها عامل مهمی در وقوع جرائم هستند.رویکرد سپتد به عنوان
یکی از موثرترین راههای حل این مسئله می تواند به تغییر شرایط و ویژگی های موجود و احیا و طراحی
مجدد فضاها پرداخته و از طرفی موانع و شرایط بازدارنده ای را نیز برای بزهکاری ایجاد بکند.پژوهش حاضر
که با عنوان آسیب شناسی کالبدی بازارسنتی زنجان وتاثیر آن در وقوع بزهکاری سرقت با تاکید برنگرش
سپتد می باشد؛سعی دارد برای کنترل وپیشگیری از بزه سرقت در بازار شهر زنجان با رویکردی علمی برای
دستیابی به مناسبترین راهکار عملی و الگوهای محیطی کاهش میزان جرم سرقت اقدام نماید .برای دستیازی
به این هدف،مباحث نظری از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری ومطالعه گردید.همچنین از طریق
مطالعات میدانی نظیر مشاهده ومصاحبه با شهروندان وکسبه،به ارزیابی کالبدی بازار پرداخته شد.از فضای
موجودبازار زنجان و بازاروکیل شیراز عکسبرداری شده وعکس ها مورد ارزیابی تطبیقی قرارگرفتند و نهایتا"به
تولید نقشه های خطر سرقت در محیط  ARCGISو ARCVIEWپرداخته و از این طریق نقاط مثبت و
منفی محیط بازارکه می توانست در وقوع جرم موثر باشد،کشف گردید .نتایج تحقیق نشان داد که بی
احتیاطی صاحبان مغازه ها و کسبه در استفاده از امکانات ایمنی،مخروبه و قدیمی بودن بازار؛ناامن بودن
ورودیها به دلیل فرسودگی شدید،تعدد ورودیها در کوچه های پیرامون بازار،پیچ در پیچ بودن بازار ؛تعرض به
پیاده روها توسط دستفروشان؛پراکندگی بانکها وطالفروشیها در این محدوده ،نبود امکانات وتجهیزات مناسب
مانند پارکینگ جهت جلوگیری از تردد سواره در محدوده بازار ،وبحث موقافات و تاثیر آن برعدم استفاده بهینه
از فضای محدوده دست به دست هم داده ؛مشکالت امنیتی بازار را مورد تهدید قرار داده است .با توجه به
نتایج تحقیق وبه منظور کنترل وپیشگیری از بزه سرقت در این محدوده شهری،به نظر می رسد استفاده از
راهبرد سپتد وراهکارهای اتخاذ شده از آن،البته در کنار سایر دیدگاهها و راهبردهای پیشگیری از
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بزهکاری،می تواند تأثیرگذاری خود را بهتر نشان بدهد و باید در اولویت کاری مسئولین ودست اندرکاران
انتظامی،قضایی ومدیریتی شهر قرار بگیرد.

کلید واژه :رویکرد سپتد ،بزه سرقت ،بازار زنجان
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مخازن زیرزمینی گزینه ای برای ارتقای سیستم ذخیره سازی پسماندهای جامد شهری
محمد فیاض ،ریحانه بهبودی ،سعید مرادی کیا

چکیده:

یکی از روش های معمول ذخیره ساز پسماندهای شهری استفاده از مخازن شهری است .اگرچه حجم طراحی
و مکان یابی محل نصب این مخازن از شهری به شهر دیگر متفاوت است بسیاری از مشکالت ایجاد شده
توسط این مخازن مشترک می باشد دسترسی آسان زباله دزدها به محتویات مخزن – سد معبر -سرریز شدن
مخازن محسو ب می شوند .یکی از پاسخ های برنامه ریزان و طراحان شهری به این چالش استفاده از فضای
عمده ذخیره سازی این مخازن که در زیر زمین قرار دارد فضایی بسته و محفوظ است .ظرفیت باال ،عدم
تولید بوی نامساعد عدم ایجاد آلودگی بصری عدم امکان جا به جایی عدم دسترسی زباله دزدها به محتویات
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
این مخازن است .مقاله پیش رو به بررسی مزایای محدودیت ها و ابعاد مدیریتی استفاده از این مخازن و
نقش آنها در ارتقای محیط زیست شهری خواهد پرداخت.
واژه های کلیدی :پسماند جامد شهری ،مخازن شهری ،فضای زیرزمینی ،مخازن زیرزمینی
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سناریوی تخلیه اضطراری جمعیت در ایستگاه مترو امام خمینی
امیر محمودزاده ،منصور باقرصاد ،سید محسن طباطبایی

چکیده:

قطار شهری به عنوان یک سیستم جامع چندمنظوره و هوشمند با عملکرد حمل و نقل محور ،جزء الینفک
توسعه در همه کالن شهرهای دنیا در گذشته ،حال و آینده مطرح بوده و توجه به اهمیت کارکردهای مختلف
مترو ،از جمله حمل و نقل شهری در توسعه پایدار ،این سامانه را به عنوان شریان حیاتی در توسعه و
شهرنشینی مطرح مینماید .توجه به اهمیت حفظ جان انسانها ،حفظ و استمرار خدمتدهی سیستمها و
مدیریت صحنه لزوم رعایت الزامات پدافندغیرعامل در این گونه پروژهها را بیش از پیش پررنگتر مینماید و
نظر به اهمیت و حساسیت این کاربریها و تراکم جمعیتی موجود در آنها و همچنین با نگرشی بر تجارب
سایر کشورها در مدیریت بحران و پدافندغیرعامل در طی حوادث طبیعی و انسانساز ،در مترو نیز لزوم توجه
به مباحث تهدیدشناسی ،سناریوی معیار و بررسی راهکارهای الزم در ارتقاء توان پدافندی این سامانه را
الزامی مینماید ،لذا توجه به تولید تفکر خالقانه در طراحی پدافندغیرعامل در حمل و نقل مترو در هنگام
مطالعات و طراحی خطوط ،ایستگاهها ،تونلها و ساختمانهای جنبی یک اصل مهم و ضروری است.
کلید واژه :مترو ،قطار ،ایستگاه ،تخلیه

پایداری محیط زیست شهری 444 
طراحی بوستان محلی پایدار :بوستان بنفشه شهر قم
شهاب الدین همتی ،دکتر حسین ذبیحی

چکیده:

امروزه یکی از موضوعات مهم در حوزه معماری و شهرسازی ،توجه به مبحث پایداری است .از این رو در
پژوهش پیش رو با توجه به فرآیندی منعطف سعی در طراحی و ساماندهی بوستان محلی پایدار داشته ایم.
این فرآیند شامل 4مرحله به شرح ذیل می باشد -7 .تبیین رویکرد و بررسی مصادیق  -4معرفی و بررسی
بستر طراحی  -4شناخت نیازها ،امکانات و محدودیت ها  -2تجزیه و تحلیل  -4بررسی راه حل های ممکن
و اقدامات نسبی  -4بررسی تاثیرات برنامه ریزی  -4تدوین قوانین و مقررات  -4بازنگری فرآیند و تدوین گام
های اجرایی  -4نظارت و کنترل بر اجرای طرح
کلید واژه :پایداری شهری ،شهر قم ،بوستان محلی
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ارزیابی تأثیرات اجتماعی ایستگاه طرح تفکیک زباله از مبدأ در شهرداری منطقه 71
صالح الدین قادری
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  41شهرداری تهران

چکیده

احداث تفکیک ایستگاه ها در مکان های مناسب و بدون مزاحمت برای مردم محلی یکی از اهداف اصلی
طرح تفکیک زباله است .اما عالوه بر محل ایستگاه ،میزان مهارت و بینش زیست محیطی پیمانکار هم نکته
مهمی است .در کنار این عوامل رعایت اصول تفکیک از سوی کارکنان و جمع آوری کنندگان هم در جلب
مشارکت مردم در تفکیک زباله حائز اهمیت است.
هدف اصلی این مقاله ارزیابی تأثیر اجتماعی خواسته و ناخواسته ،مثبت یا منفی ناشی از اجرای پروژه تفکیک
زباله از مبداء و احداث مرکز مربوط به آن و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاستن از تبعات منفی حاصل از
اجرای پروژه مرکز تفکیک زباله از مبدأ و تقویت پیامدهای مثبت آن.
روش مطالعه در این مقاله از نوع کیفی است داده ها با استفاده از تکینک مصاحبه جمع آوری شده است.
جامعه آماری آن ساکنان اطراف ایستگاه تفکیک زباله منطقه  72واقع در بزرگراه شهید محالتی ،کارشناسان
شهرداری ،جمع آوری کنندگان زباله خشک در منطقه  72است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد مهم ترین چالش های این ایستگاه شستشوی ماشین االت توسط
ج

کارکنان ایستگاه در خیابان مجاور و سوزاندن مواد دفنی در درون ایستگاه است .در بخش جمع آوری
کنندگان عدم رعایت موارد ضروری توسط جمع آوری کنندگان و عدم تاکید و اجبار پیمانکاران به این موارد
از چالش های اصلی است .عدم آموزش و اطالع رسانی به پرسنل جمع آوری کننده زباله هم خالء دیگری
است که در این حوزه وجود دارد.
کلید واژه :تفکیک زباله ،ارزیابی تاثیر اجتماعی ،ایستگاه تفکیک زباله

پایداری محیط زیست شهری 444 
بررسی و تحلیل محتوای تبلیغات محیطی مذهبی شهرداری تهران
محمدرضا زائری
سازمان زیباسازی شهر تهران

چکیده:

تبلیغات محیطی یکی از انواع تبلیغ است که در محیطهای شهری سعی در تاثیرگذاری و اطالعرسانی بر
شهروندان را دارد .این تبلیغات تنها به تبلیغات تجاری و تبلیغات سیاسی محدود نمیشود و در مورد عقاید
دینی و مذهبی و فرهنگی مخاطبان نیز بهکار میرود .تبلیغات مذهبی ـ فرهنگی که از طریق دیداری سعی
در باورپذیری اعتقادی و فرهنگی شهروندان دارد ،با استفاده از تکنیکهای مختلف و گرافیکهای خالقانه و
جذاب به فهم پیام و محتوای ارائه شده کمک مینماید.
این تحقیق تالش دارد با شناخت رویکرد محتوایی و فرمی شهرداری و نهادهای وابسته به آن در شهر تهران،
مضامین تبلیغ شده را دستهبندی نموده و راهکارهایی را برای بهبود اینگونه پیامها پیشنهاد کند .در این
مطالعه با روش تحلیل محتوا ،ابتدا  455پیام تبلیغی محیطی شهر تهران که به صورت مناسبتی(ماه محرم،
ماه رمضان ،نیمه شعبان) و غیرمناسبتی ارائه شده است مورد بررسی قرار داده شده و سپس به تحلیل یافتهای
فرمی و محتوایی آن پرداخته شده است.
پیامهای انتخاب شده از لحاظ مدرن بودن و تناسب با زندگی روزمره ،قابل فهم و شناخت بودن برای
مخاطب ،داشتن جذابیت ،تنوع مضامین و  ...مورد مطالعه قرار گرفتند.
آنچه از تحقیق پیشرو برآمد تالش سازمانهای اجرایی شهرداری در جهت انتقال باورهای دین اسالم در
قالب پیامهای تبلیغی جذاب و آگاه کننده بود که سعی در تغییر سبک زندگی مردم و نزدیک کردن آن به
سبک زندگی اسالمی داشت.

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

فصل چهارم

آمایش فضایی شهر
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مقاالت

آمایش فضایی شهر 444 
ارزیابی سطوح توسعه یافتگی بخش مسکن در مناطق جنوبی استان همدان با استفاده از روش
تحلیل خوشه ای
امیر رحمانی

چکیده:

برنامهریزی های نامطلوب و عدم توزیع عادالنه منابع مالی و انسانی ،مسائل عمدهای را در روند توسعهیافتگی
شهرها ،به خصوص شهرهای کوچک ایجاد نموده و این موضوع دارای ابعاد گوناگون و پیچیدهای است.
موضوع مسکن بعنوان یک موضوع چند بعدی ،تأثیر بسزایی بر توسعهیافتگی شهرها دارد .برای ارزیابی
توسعهیافتگی شهرها در بخش مسکن ،گام نخست ،شناخت وضع موجود شهرها در رابطه با بخش مسکن آن
است .این امر زمینه مناسب برای ارائه راهبردها و بهکارگیری برنامههای مناسب توسعه مسکن و همچنین
ایجاد توسعه یکپارچه ناحیهای و تحلیل وابستگی سکونتگاههای انسانی در سطوح نواحی را فراهم میآورد .در
این پژوهش  47شاخص مرتبط با مسکن در زمینه شاخصهای کمی ،کیفی ،اقتصادی ،جمعیتی و کالبدی،
بررسی و اطالعات مربوط به آنها برای  74شهر ناحیهی جنوبی استان همدان جمع آوری گردید .روش
تحلیل خوشهای با استفاده از تکنیکهای آماری  ، SPSSروش بهکار برده شده در این پژوهش میباشد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد ،توسعهیافتگی بخش مسکن در شهرهای ناحیه جنوبی استان همدان ،دارای
الگوی متعادل و مناسبی نمیباشد ،که این امر مستلزم برنامهریزیهای آگاهانه و منسجم در زمینه مسکن
میباشد ،بطوریکه شهر مالیر بعنوان دومین شهر بزرگ استان همدان ،در خوشه اول یعنی شهرهای
توسعهیافته و شهر زنگنه در پایینترین خوشه ،توسعهنیافتهترین شهر از نظر شاخصهای مسکن قرار می
گیرد.
کلید واژه :توسعه یافتگی ،مسکن ،تحلیل خوشهای ،همدان
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اولویت بندی و مکان گزینی اراضی توسعه مسکن در شهرهای
امیر رحمانی

: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

آمایش فضایی شهر 457 
تحلیل "حس مکان" با تأکید بر"دعوت کنندگی ورودی" با رویکرد بر ادراکی "عینیت -
ذهنیت" در کاربریهای مذهبی و تجاری
مطالعه موردی :محدوده تجریش تهران
نجمه مظفری پور

چکیده:

«حس مکان» ،توانمندی فضا یا مکان در ایجاد حسی خاص نسبت به کلیت مکان است «.ورودی »اولین
مکانی است که با حضور در آن خصوصیات کلی فضا ،آداب ورود ،حد خصوصی و عمومی بودن و سایر ویژگی
های فضا کشف می شود؛ لذا توقعی که از یک ورودی می رود القاء حس دعوت کنندگی و پذیرش فرد است.
انسان به واسطه نوع تعامالتی که با مکان بر قرار می سازد ،اولین تجربه حضور در مکان را از« ورودی آن
مکان» در ذهن خود به ثبت می رساند و این مرحله از حس ادراک ،اولین تجربه ای می شود برای تداوم
حضور و پیوند فرد با مکان و یا عدم دعوت فرد برای ورودو همنوایی با مکان .آنچه در این مقاله به آن
پرداخته می شود ،تحلیل حس مکان با تأکید برعنصر«دعوت کنندگی ورودی» است که حاصل فرآیند ادراکیِ
«عینیت – ذهنیت» است.
کلید واژه :حس مکان ،ورودی ،دعوت کنندگی ،مؤلفه های عینی و ذهنی
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عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در تحقق طرح های شهری
افسانه ادریسی ،مرجان شجاعی

چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی کسبه بافت تاریخی شهر تهران (منطقه  )74در
تحقق طرح های شهری(پیاده راه سازی) است .روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و پیمایشی است و
از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .حجم نمونه این تحقیق  744نفر بوده که با
روش نمونه برداری خوشه ای توام با روش تصادفی انتخاب شده اند .این پزوهش بدنبال فهم رابطه بین
مشارکت اجتماعی( متغیروابسته) با مقوالتی چون خاطره جمعی  ،انگیزه اقتصادی ،اعتماد و رابطه اجتماعی
به عنوان متغیرهای اصلی است .نتایج حاصل از آزمون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای مستقل
مجموعا  44درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین میکنند که در این میان «انگیزه اقتصادی» سهم
بیشتری را در نسبت سایر متغیرها به خود اختصاص داده است.
کلید واژه :مشارکت اجتماعی ،خاطره جمعی ،انگیزه اقتصادی

آمایش فضایی شهر 454 
تحلیل پراکنش شهری با استفاده از مدل آنتروپی شانون
امیر رحمانی

چکیده:

در دهههای اخیر رشد شهری با مشکالت جدی رو به رو شده است ،بهطوریکه شهرها به شکلی بیبرنامه
رشد نموده و محدودههای شهری در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه خود رسیده اند ،این معضل به
الگوی گسترش افقی یا پراکنش شهری معروف گردیده و منشاً بسیاری از مشکالت در شهرهای کشورهای
در حال توسعه شده است ،بنابراین بررسی الگوی رشد شهرها یکی از مسایلی است که می تواند استراتژی
توسعه را در افق دوردست جهت توانمندسازی مدیریت شهری فراهم سازد .از آنجایی که کالنشهر تهران نیز
در طول سالهای اخیر رشدی نامتوازن و پراکنده داشته است ،این پژوهش با در نظرگیری شاخصهای
مساحت ،جمعیت ،تراکم کلی مسکونی و با بهرهگیری از مدل آنتروپی شانون به تحلیل چگونگی گسترش
کالبدی -فضایی منطقهی  74این شهر پرداخته است .روش پژوهش ،تحلیلی -تطبیقی و بهصورت مطالعهی
اسنادی بوده و جهت بررسی بیشتر به مشاهده مستقیم و غیرمستقیم ،پرداخته شده است و هدف نهایی آن
ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از رشد افقی یا پراکنش منطقه میباشد .نتایج نشان میدهد که منطقهی
مورد مطالعه در طی سالهای  7444-44بهصورت پراکنده رشد نموده و منجر به پدیدهی رشد افقی یا
پراکنش شهری شده است ،بر این اساس باید از الگوی گسترش متمرکز درونبافتی(فشرده و عمودی) و در
عین حال تغییر کاربری زمینهای متعلق به پادگان نیروی هوایی و مهماتسازی بهره گرفت تا توسعهی
کالبدی منطقه یک روند معقوالنهتری را طی نماید.
کلید واژه :پراکنش شهری ،شهر فشرده ،مدل آنتروپی شانون
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هنرهای شهری
معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران

چکیده:

کتاب آموزشی هنر شهری ،به بررسی تعاریف و آموزش مفاهیم کلی مربوط به آثار هنـر شهـری مـی پـردازد.
هنـر شهـری ،یکی از ارکان سه گانه مهم زیباسازی در شهرها بشمـار می رود .شهر دارای هنرمند و آثار
هنـری می تواند آسـایش و نشـاط روانـی ،و همچنین زندگی بهتری برای شهروندان خود فراهم نماید.
طراحی هنرمندانه و خالقانه آثاری مانند نقاشی دیواری ،مجسمه و نقش برجسته در فضای شهری ،توسط
هنرمندان مختلف می تواند به شادابی فضای شهـری کمـک نمایـد .زیباسـازی شهـری ،از طریـق هنـر می
تواند به رشد و بالندگی جامعه شهری ،اعتالی کیفیت محیط زیست و زندگی شهری کمک نمایـد.

آمایش فضایی شهر 454 
بهره گیری از هنرهای خیابانی در توسعه فضاهای شهری
مهسا مشرف ،کیا مسعودی

چکیده:

هنرهای خیابانی یکی از سهل الوصول ترین و مؤثرترین گزینه ها برای رسیدن به فضاهای سرزنده شهری
هستند .این هنرها همانطور که از نامشان برمی آید از دل کوچه و خیابان های شهر رشد می کنند ،به بلوغ
می رسند و خود را به نمایش می گذارند .در بسیاری از شهرهای دنیا ،هنرهای خیابانی از جنبه سفارشی و
زیبایی شناختی صرف فاصله گرفته و بیانگر ایدئولوژی ها و طرز تفکر جامعه شهری و وسیله ای برای انتقال
مفاهیم شمرده می شود .دیوارنگاره ها در این بین یکی از ملموس ترین هنرهای خیابانی را شامل می شوند
که به صورت های مختلف بر دیوارهای شهر نقش می بندند .در این تحقیق به طور جامع به هنرهای خیابانی
و به طور اخص به دیوارنگاره ها پرداخته شده و در نهایت سعی شده راهکارهایی برای پیدا کردن راهی برای
پر کردن جای خالی آن در خیابان های شهرهای کشورمان پیدا شود.
کلید واژه :هنرهای خیابانی ،دیوارنگاری ،نقاشی دیواری
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نقش خاطره ی ذهنی بر پیاده پذیری در فضاهای شهری
نمونه موردی :بلوار معلم رامسر
مهرشاد خلج ،عبداهلل اسدیان

چکیده:

فضاهای شهری همواره نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان داشته و بستر شکل گیری خاطره
های ذهنی بوده اند .در تبیین فضاهای شهری ،انباشته شدن خاطره های جمعی و فردی شهروندان ،شاخص
می باشد .بدین مفهوم که از یک سو فضاهای شهری خاطره ها را می سازند و از سوی دیگر خاطره ها به
فضاهای شهری شکل می دهند .هر کس با ذهنیت خود ،شهر را می بیند و تجربه ها و ذهنیت های افراد
نسبت به یکدیگر متفاوت می باشد .پیاده راه ها به عنوان یکی از فضاهای شهری ،محل حضور شهروندان و
مشارکت آنان در زندگی جمعی می باشند .این فضاها با فعالیت اصلی شان یعنی پیاده روی تعریف می شوند
و همین فعالیت بخشی از تصاویر ذهنی و خاطرات شهری را می سازد .به عبارت دیگر به نظر می رسد
خاطرات ذهنی منجربه پیاده پذیری فضاهای شهری می شوند .این پژوهش بر آن است با تکیه بر مطالعات
پیمایشی و توصیفی ،نقش خاطرات ذهنی را بر پیاده پذیری بلوار معلم رامسر بررسی نماید .بلواری که با
نشانه هایی بارز نظیر هتل و رستوران مطرح است .این نشانه ها بیش از پیش مسیر را متمایز نموده ،به
خوانایی آن افزوده و آن را به نماد تبدیل می سازند.
کلید واژه :فضای شهری ،خاطره ذهنی ،پیاده پذیری ،بلوار معلم

آمایش فضایی شهر 454 
جایگاه نقوش سنتی در فضاهای عمومی شهری
سید محمود میرعزیزی ،ابوالفضل صادقپور ،مریم خلیل زاده

چکیده:

شهر ویترین عرضه تفکرات جامعه به دنیای بیرون و بستر شکل گیری حیات مدنی است .تالش برای یافتن
ماهیت و چیستی هویت شهری جهت ارزیابی معیار سیاست های مداخله کالن در شهرهای امروز ،امری
ضروری است .استفاده از نقش مایه های سنتی ایرانی در مبلمان شهری معاصر می تواند منبعی غنی برای
آفریدن نقشها و مفاهیم متعالی ایرانی -اسالمی در محیط زندگی شهری پر از سر و صدای کنونی باشد،
مقاله حاضر این فرض اصلی را در خود دارد که استفاده از عناصر هنری و نقش مایه های سنتی ایرانی که در
گنجینه تاریخی و هنری ما وجود دارند در فضای کنونی شهرها با فرهنگهای دیگر آمیخته شده است را
تغییر دهد .هدف از این پژوهش ،ایجاد راهی نو برای آراستن هرچه بیشتر فضاهای شهری و در کنار آن
زنده نمودن فرهنگ و هویت اصیل ایرانی در شهر میباشد .روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی،
توصیفی می باشد.
کلید واژه :نقوش سنتی ،مبلمان و فضای شهری ،ایرانی و اسالمی
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تحلیل مکانی فضایی خدمات شهری ،کیفیت سنجی و ارتقاء آن
محل مطالعه :کلیه نواحی  723گانه کالنشهر تهران
مهدی عربی

چکیده:

شهرداری تهران با در اختیار داشتن سیستم مکانیزاسیون خدمات شهری جهت حمل  ،بازیافت و امحای
پسماند ،در تالش است تا با تمام امکانات موجود اقدامات شایسته ای را بعمل آورد .هم اینک با جمع آوری
روزانه بیش از  4555تن زباله و تفکیک بخشی از آن  ،و نیز بهره مندی از سیستم های پردازش اطالعات ،
توانسته است بعنوان الگوی توسعه شهری در خاورمیانه مطرح شود .این پژوهش برآن است تا شیوه سنتی
خدمات شهری را ارزیابی  ،تحلیل و نقاط ضعف آن را شناسایی نماید؛ سپس با ورود مدل و شیوه های مدرن
و مکانیزه  ،تغیرات را مشاهده و در پی آن ،ضریب نفوذ مکانیزاسیون را در سطح مناطق و نواحی تهران
افزایش دهد .ضرورت توجه به افزایش میزان نفوذ مکانیزاسیون در سطح مناطق و افزایش مطلوبیت خدمات
شهری در سطح کالنشهر یکی از اولویت ها و برنامه های مهم شهرداری تهران در راستای حرکت بسوی
نظام شهر الکترونیک پایدار است .در شیوه های جدید نیمه اتوماسیون  ،برداشت اطالعات در قالب فرم های
مشخص و شاخص های قابل اندازه گیری بصورت مستمر و روزانه ازسطوح مناطق 44گانه انجام و پس از
تکمیل فرایند پردازش پالت های شماتیکی – موضوعی حاصل و در قالب گزارشات ارزیابی و تحلیل روند
بصورت موضوعات تصمیم سازی شده در اختیار مدیران ارشد خدمات شهری قرار می گیرد.
کلید واژه :بارومتریک سطح ،شهر الکترونیکGIS ،

آمایش فضایی شهر 454 
سلولهای خودکار شهری
علی صادقی ،خاطره سعیدی ،پرویز ضیاییان ،علی اکبر متکان

چکیده:

مدل سلولهای خودکار شهری برای بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرکرد در یک دوره44ساله انجام
شده است و نتایج مختلف مدل شبیه سازی شده کاربردی بودن آن برای بررسی روند رشد شهرهای ایران و
جهان را اثبات میکند
کلید واژه :سلولهای خودکار شهری
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بررسی میزان تحقق اصول عملکردی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در مجتمع ایستگاهی
مترو میرداماد
پویان شهابیان ،ریحانه اسدی ،محبوبه محمدی

چکیده:

امروزه حمل و نقل به عنوان یکی از مهم ترین عناصر ساختاری بر توسعه شهرها اثر گذار است وتوسعه
مبتنی بر حمل و نقل همگانی( )TODبا محوریت مترو یکی از رویکردهای ویژه در این زمینه است که در
شهر تهران به علت عدم شناخت اصول پیاده سازی و چارچوب عملکردی صحیح ،نتوانسته است از مزایای
چنین توسعه ای بهره مند شود و مشکالت ترافیکی و اجتماعی فراوانی را نیز بر محدوده های بالفصل
مجتمع های ایستگاهی تحمیل کرده است .نظر به اینکه مجتمع ایستگاهی میرداماد به عنوان یکی از
مجتمع های ایستگاهی موفق به شمار می آید ،پژوهش حاضر به بررسی میزان تحقق اصول عملکردی
توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در این مجتمع ایستگاهی پرداخته و در پایان به این نتیجه میرسد که با
میزان تحقق پذیری  44درصد از این اصول عملکردی ،مجتمع ایستگاهی میرداماد در شرایط مطلوبی به سر
می برد.
کلید واژه :اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی ،مترو

آمایش فضایی شهر 477 
سنجش پایداری اجتماعی در محالت شهری
نیلوفر یوسفی قلعه سلیمی ،مهین نسترن ،علی زنگی آبادی

چکیده:

پایداری اجتماعی یکی از ارکان اساسی در پایداری است که پایداری واقعی بدون توجه به ابعاد اجتماعی
توسعه پایدار امکان پذیر نمیباشد.نقش مهم و کلیدی مباحث اجتماعی در طرحها و برنامهریزیهای شهری
آن را به یکی از مهمترین ابزارها در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای شهری تبدیل کرده است و آن را
دریچهای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار قرار داده است.با توجه به مفهوم چند بعدی و گستردۀ پایداری
اجتماعی ،شاخصهای مربوطه از طیف وسیعی برخوردار میباشند.هدف پژوهش حاضر سنجش پایداری
اجتماعی در دو محلۀ شهر اصفهان(مرداویج و مفتآباد) است که با فرض رابطۀ معنادار بین کاهش پایداری
اجتماعی با افزایش سطح محرومیت محلههای موردمطالعه و عدم تعادل شدید شاخصهای پایداری اجتماعی
در محدوده مورد مطالعه انجام گرفته است.به منظور دستیابی به هدف پژوهش،با بررسی تعاریف مختلف
پایداری اجتماعی برای بیان شاخصهایی که ابعاد پایداری اجتماعی را پوشش دهد سه مؤلفۀ مشارکت،امنیت
و کیفیت زندگی در نظر گرفته شده است .هریک از این مولفهها دارای معیارها و زیر معیارهایی میباشند که
تدوین پرسشنامه در سطح زیر معیارها طراحی شده است.در این پژوهش از تکنیک دلفی و فرآیند تحلیل
شبکهای ANPبا استفاده از نرم افزارهای رایانهای نظیر  Excel ،Matlabو، Expert Choiceبه منظور
دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است .روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر
روش نیز مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی و موردکاوی میباشد.نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که
از بین پانزده زیر معیار پایداری اجتماعی،بعدذهنیامنیت بیشترین وزن را دارا میباشد(.)SS=5,442بعدعینی
امنیت()OS=5,444و اعتماد بینفردی()IT =5,744نیز در رتبۀ بعد قرار دارند و در نتیجه محلۀ مرداویج از
لحاظ برخورداری از شاخصهای پایداری اجتماعی ازسطح باالتری نسبت به محلۀ مفتآباد برخوردار میباشد.
کلید واژه :واژهای کلیدی :توسعه پایدار ،ارزیابی ،پایداری اجتماعی
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ارزیابی ریسک حمل و نقل شهری با مدل درخت خطا )(FTA
زینب یعقوب پور ،سعید گیوه چی ،مهناز نصرآبادی

چکیده:

بررسی تصادفات و علت یابی آن و همچنین اصالح نقاط پرحادثه همگی از جمله مهمترین اقدامات واکنشی
محسوب می شوند .این در حالی است که اقدامات واکنشی عالوه بر هزینه های زیاد ،با مشکالت اجرایی
متعددی نظیر هدایت ترافیک و تأمین ایمنی کاربران در حین انجام عملیات نیز مواجه هستند.مطالعه موردی
نیز گویای این موضوع است.مدیریت ریسک درکالن شهر تهران به علت جمعیت روزافزون ،ساختار پیچیده
شهری ،شبکه ها و زیرساختهای ناهماهنگ و ناموزون وهمچنین پتانسیل بالقوه رویارویی با مخاطرات از
اهمیتی ویژه برخوردار است و بایستی با اعمال اقدامات پیشگیرانه از قبیل ارزیابی مستمر ایمنی راههای
موجود در خصوص کاهش تلفات و خسارات جاده های درون شهری گام موثری برداریم.
کلید واژه :ارزیابی ریسک ،تصادفات درون شهری

آمایش فضایی شهر 474 
مدیریت ریسک در حمل و نقل ریلی
عباس پرهازه ،مجید ابراهیمی نیا ،محمد رضاقی

چکیده:

انسانها و محیط زندگی آنها به طور فزاینده ای از اثرات مخرب سوانح و بالیا رنج میبرند .شبکه حمل و نقل
ریلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هر ساله سوانح و حوادث متعدد ناشی از نیروی انسانی ،خط  ،واگن ،
لکوموتیو  ،عالئم و سایر وسایل ریلی وجود دارند که در سیستم های حمل و نقل ریلی بوقوع پیوسته و
فعالیت های انسانی و اقتصادی را دستخوش مشکالت جدی گردانده و موجب ضرر و زیان های گسترده
انسانی و مالی می گردند.این این سوانح و حوادث تاثیرات زیادی بر سیستم های حمل و نقل ریلی می گذارند
که اگر برنامه های الزم برای مدیریت آنها متناسب با شرایت و زیر ساخت ها تهیه و اجرا نشده باشد،
مدیریت بحران را با مشکالت جدی مواجه می نمایند.
کلید واژه :مدیریت ریسک ،گستره مدیریت خطر ،ریسک در حمل و نقل

  472چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری با رویکرد حمل و نقل عمومی TOD
نمونه موردی :ایستگاه متروی گلشهر کرج
دکتر زهره داودپور ،مریم اصالنی ،مصطفی مقصودی

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت شهرها در سالهای اخیر  ،باعث افزایش توسعه های شهری به صورت پراکنده و
تک کاربردی ،ناهماهنگی بین الگوهایمختلف کاربری زمین و گسترش شهرها به سمت مناطق کم تراکم
حومه ای در اطراف شهرها ،شده است این پراکندگی باعث افزایش سهم هزینه ها وسرمایه گذاری ها در
حیطه حمل ونقل ،افزایش سفرهای بیهوده شهری و بروز مشکالت فراوانی در حیطه مدیریت شهری از جمله
ترافیک های سنگین،آلودگی های محیطی)آلودگی هوا ( ،مصرف بی رویه منابع و سوخت های فسیلی
،افزایش زمان و هزینه سفر و مسائل و مشکالتی از این دست گردیدهاست  .در این مقاله بر اساس شاخص
های مطرح شده در نظریه  ، TODبرنامه ریزی و مدیریت کاربری زمین به منظور بهبود بخشیدن به این
شاخص هامورد بررسی قرار گرفته است  .هدف اصلی،توسعه ی شهری بامحوریت ایستگاههای حمل و نقل
عمومی است که درآن اهدافی چون گسترش پیادهروی ودوچرخه سواری،ایجادتنوع کاربریهادراطراف
ایستگاههای حمل ونقل عمومی،آرام سازی ترافیک ومدیریت پارکینگ دنبال می شود  .نمونهموردی این
تحقیق ایستگاه مترو گلشهر شهر کرج می باشد که به واسطه موقعیت خاص و تبادلی بودن این ایستگاه با
خط  2قطارشهری کرج و اتصاالین خط به مهرشهر )حومه شهر کرج-منطقه  47شهرداری ( مورد بررسی
قرار گرفته است.
کلید واژه :برنامه ریزی کاربری زمین ،حمل و نقل عمومی ،توسعه پایدارTOD ،
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مروری بر انواع مکانیزم های سایش در چرخهای قطار
مجید ابراهیمی نیا ،عباس پرهازه ،محمد رضاقی

چکیده:

جهت دستیابی به چرخهائی بادوام تر که بتواند در برابر تاثیرات ریل و سایش مقاومت بیشتری داشته باشند،
به شناخت بیشتری از مکانیزم های سایش چرخها نیاز داریم .این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می
کند که با وزن های باال و مسیر های غیر مستقیم سروکار داشته باشیم.در این مقاله ارزیابی سایش چرخ ها
در قالب "سرعت سایش"" ،محدوده های سایش" و "انتقال سایش" انجام می پذیرد .تست سایش دیسک
دوقلو که بصورت گسترده ای در صنعت حمل و نقل ریلی و برای مطالعه بر روی سایش چرخ و ریل مورد
استفاده قرارمیگیرد ،نشان داده که سه محدوده برای سایش مواد بکار رفته در چرخ ها وجود دارد-7 :
محدوده سایش خفیف-4محدوده سایش شدید -4محدوده سایش بحرانی
کلید واژه :نرخ سایش ،محدوده سایش ،انتقال ،نقلیه ریلی ،اکسایش

  474چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی ابعاد برنامه ریزی در حمل و نقل پایدار شهری
مهدی اسالمی دیزآبادی ،مهرداد وراعی

چکیده:

یکی از ویژگی ها و شاخصه های محیط شهری مطلوب ،دسترسی آسان  ،سریع و مطمئن شهروندان به نقاط
مختلف شهر و بهره مندی ازکاربری های گوناگون موجود در سطح شهر است  .پس میتوان گفت رابطه
سیستمی برنامه ریزی حمل ونقل و برنامه ریزی شهری از دیدگاه مدیریت شهری معاصر می بایست پر
اهمیت تلقی گردد  .حمل و نقل در کنار مسکن  ،کار و گذران اوقات فراغت  ،به عنوان یکی از چهار عملکرد
اساسی شهر قلمداد شده است  ،به گونه ای که زندگی شهری امروز را بدون آن نمی توان تصور نمود .برنامه
ر یزی شهری وفرآ یند آن نیز امری مستمر ،همیشگی و پویا است و نمی توان با آن به صورت مقطعی ،
موقت و ایستا برخورد نمود .وجود نارسایی در روند برنامه ر یزی شهری و حمل و نقل شهری  ،آثار و عوارض
زیانبار گسترده ای را همچون مصرف باالی انرژی ،تأخیر در رسیدن به مقصد ،آلودگی هو ا ،کاهش ایمنی
شهری و افزایش خطرهای جانی  ،از بین بردن بافتها و پیوندهای سنتی شهر و نظایر اینها ،به بار آورده است
 .مقاله حاضرکه در پی تبیین نقش مؤثر انجام توأم و هماهنگ برنامه ر یزی حمل و نقل شهری با برنامه
های شهری است سعی دارد که ضمن ارائه راه حل هایی برای رسیدن به حمل و نقل پایدار  ،اصول برنامه
ریزی وسیاستگذاری برای رسیدن به حمل و نقل پایدار را معرفی نماید .سیاستگذاری ،ایجاد حمایت های
قانونی  ،تامین منابع مالی و استفاده از ابزارهای برنامه ریزی شهری از جمله این روشها می باشد  .برای
رسیدن به پایداری مهمترین مساله تامین منابع مالی و ایجاد حمایت های قانونی است تا بتوان راه حل های
ارائه در زمینه سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری جامع عمل پوشاند و بدون این ابزار حمایتی عمال رسیدن
به پایداری جز در روی کاغذ ها ممکن نخواهد بود  .هدف حمل و نقل پایدار عبارت از ارتقای کیفیت زندگی
شهری و دستیابی به جوامع قابل زیست روستایی با اقتصاد سالم است.برنامه ر یزی حمل و نقل شهری
بخشی از برنامه ر یزی در یک مجتمع ز یستی است ،که با طراحی یک سلسله عملیات جهت دستیا بی به
اهداف شهری و به منظور ایجاد بهینه ترین سطح تعادل همه عناصرحمل و نقل گام بر می دارد  .پژوهش ها
نشان می دهد اراضی و سفرها یکدیگر را تعیین می کنند و لذا حمل و نقل و برنامه ریزی کاربری زمین
بایستی با یکدیگر هماهنگ باشند.اگر شرایطی به وجود آید که مردم در همجواری یا در نزدیکی خدمات
وتسهیالت زندگی کنند ومیزان دسترسی باالیی در شهر برای آنها مهیا باشد  ،همچنین توجه به مسأله
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کاهش آسیب های ناشی از سوا نح طبیعی از طریق برنامه ریزی و طراحی شهری مناسب معابر  ،زمینه
دستیابی به توسعه پایدارفراهم خواهد شد  .اهمیت مسئله پایداری و مسئولیت سنگین این نسل در برابر نسل
های آینده باید برای عموم تفهیم گردد تا تصمیم گیران ،مسئولین و ارگان های ذیربط به مطالعات  ،برنامه
ریزی و اتخاذ تصمیمات اجرایی الزم در جهت توسعه پایدار پرداخته و حمایت های قانونی و مالی الزم را
فراهم آورند و مردم نیز با قبول و حمایت از این روند گام های موثری در جهت پایدار سازی زندگی شهری
بردارند  .نتیجه آن که برنامه ر یزی حمل و نقل شهری در شهرهای کشور ما به دلیل نامشخص بودن ساز و
کار ا یجاد ارتباط ،تأثرپذ یری و توجه مناسب برنامه های شهری در سطوح مختلف نسبت به یکد یگر و با
برنامه ر یزی حمل و نقل شهری  ،همچنین عدم همکا ری مشترک و توأم برنامه ریزان شهری و برنامه ر
یزان حمل و نقل در حین مطالعات و کلیه مراحل برنامه ر یزی  ،نیازمند اصالح و بازنگری اساسی ازابتدایی
ترین مراحل مطالعات و برنامه ریزی تا باال ترین سطوح تصمیم گیری و اجرایی است و تا زمانیکه مسئولین و
دست اندر کاران به مفهوم پایداری ایمان نیاورند  ،نمی توان این دوراندیشی و روند را درسیستم های جاری
برنامه ر یزی شهری اعمال نمود.

کلید واژه :برنامه ریزی ،حمل و نقل ،توسعه پایدار
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نقش سیستم های حمل و نقل در مدیریت شهری
رامین امین زاده

چکیده:

ترافیک یکی از مشکالت اجتماعی در جوامع امروزی و در شهرهای بزرگ می باشد که خود ناشی از عوامل
مختلفی است شاید سرمنشاء مشکالت کنونی  ،زمینه تاریخی ایجاد شبکه معابر و رانندگی در ایران باشند .
جهت رفع این مشکل نیاز به قانون  ،سیاستگذاری و توسعه راهها بود  .اولین قانون حمل و نقل  ،قانون
فدرال  Aid hwayدر سال  7442میالدی  ،مربوط به نواحی برون شهری نوشته شد  .در دوران سلطنت
ناصرالدین شاه در سال  7444هجری شمسی وزارت « فوائد عامه » در ایران تاسیس شد و امور مربوط به
احداث راه  ،پل و راهداری به این وزارت خانه محول گردید .
کلید واژه :انواع سیستم حمل و نقل شهری ،جریان ترافیک ،شناخت
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روند تبدیل روستاها به شهر با تأکید برتحول کالبدی  -فضائی
نمونه موردی :شهرستان آمل روستا – شهر دابودشت
محبوبه امین مقدم ،معصومه رحیم زاده

چکیده:

سکونتگاههای روستایی ،فضاهای جغرافیایی به شمار می آیند که به عنوان واقعیت های مکانی -فضایی
تحت تأثیر عوامل و نیروهای درونی و بیرونی متحول می شوند .عوامل درونی می تواند یکی از عوامل اصلی
تحول در فضاهای روستایی باشد .روستا-شهر دابودشت ،به خاطر موقعیت مکانی و شبکه ارتباطی مناسب در
طی سالهای گذشته ،همواره درمعرض یک سری تحوالت کالبدی-فضایی بوده که منجر به شکل گیری
روستا –شهر شده است که این تحوالت همچنان بعد از نقش پذیری نیز ادامه دارد و آثار آن در سایر عرصه
های مکانی – فضایی روستا – شهر آشکار است .به طور کلی ،تحوالت کالبدی – فضایی صورت گرفته در
روستا-شهر دابودشت عملکردهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی را تحت تأثیر قرار داده است ودر این فرایند
عملکردهای روستا  -شهری به دو شکل اصلی متحول شده اند -7 :برخی عملکردهای قبلی تغییر کرده اند و
به عملکردهای جدید تبدیل شده اند -4 .برخی عملکردها بدون هیچگونه تغییر و تحولی باقی مانده اند .در
روستا-شهر دابودشت در طی سالهای اخیر ،با توجه به گسترش ارتباطات و وسایل حمل و نقل و جابه جایی و
تحرک جمعیت ،دگرگونیهای دامنه داری نه تنها در کاربرد انواع مواد و مصالح ساختمانی پدید آمده ،بلکه تا
حد قابل توجهی ،شیوه های ساخت و ساز شهرگونه جایگزین گونه های سنتی خانه های روستایی شده است،
که این امر خود به دلیل دسترسی روستا-شهر به شبکه راه اصلی و به مرکز بزرگتر شهری(شهرآمل) می
باشد .همچنین از آنجایی که معیشت تعیین کننده نحوه ساخت و ساز و آرایش فضایی خانه های روستایی می
باشد ،تحول در فعالیت اقتصادی روستا-شهر دابودشت باعث تحول در نظام سکونتگاهی آن شده است.
بنابراین از طریق تدقیق در ویژگی های خانه های روستایی می توان به شناسایی روابط اجتماعی-اقتصادی و
همچنین به ارزشهای فرهنگی و آداب زمان برپایی آنها و نیز بررسی مراحل بعدی رشد و گسترش و تحول
آنها راه یافت .همچنین ،تحوالت کالبدی-فضای صورت گرفته که منجر به شکل گیری روستا-شهر شده
است ،عالوه بر روابط درون روستا ،به طور مستقیم روابط و مناسبات روستا-شهر دابودشت را با شهرها و
روستاهای اطراف با توجه به انگیزه و هدف رابطه که به اشکال مختلفی چون رابطه اقتصادی ،خدماتی و
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مالکیت ارضی می باشد تحت تأثیر قرار می دهد .بنابراین ،تمامی اجزای روستا-شهری باهم در ارتباطند .به
عبارتی تغییر در هر جزء از این نظام یا سیستم باعث تغییر و دگرگونی در سایر اجزا می شود.
کلید واژه :روستا ،شهر ،تحول ،فضا
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معرفی رو شها و فناور یهای نوین قابل استفاده در حمل و نقل ریلی درون شهری جهت سهولت
خدمات رسانی به نابینایان
فرامرز پرهازه ،ابوذر آخوندی ،نیکنام سلیمی

چکیده:

در این مقاله سعی شدهاست تا با شناسایی روشهای متداول و فناوریهای نوین قابل استفاده برای نابینایان،
روشهای قابل اجرا در سیستمهای حمل و نقل درون شهری خصوصاً مترو برای تسهیل خدمات رسانی به
نابینایان معرفی گردد البته اجرای بعضی از این روشها نیازمند آمادهبودن زیرساختها و فناوریهای مورد نیاز
میباشد .همچنین پیادهسازی برخی از روشهای معرفیشده نیازمند همکاری و تعامل مؤثر بین سازمانهای
مختلف و دست اندرکاران برنامهریزی سیستمهای حمل و نقل درون شهری از قبیل بخش دولتی ،غیر
دولتی ،خصوصی و سایر ارگانها مانند انجمنها و سازمانهای مردمنهاد ( NGOها) میباشد.
کلید واژه :فناوریها ،نابینایان ،سیستم قطار شهری
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بررسی مدل  AHP_SAجهت انتخاب مسیر دوچرخه در معابر
یعقوب آزاده دل ،شهباز صفایی ،سعید دلیرپور

چکیده:

امروزه انواع روش های وزن دهی ،توابع و ابزار سیستم های اطالعات مکانی در تحلیل ها (مکانی و غیر
مکانی)بکار گرفته می شود که از مهم و مرسوم ترین آنها می توان به انواع مکانیابی ها در مقیاس های
محلی ،منطقه ای و فرامنطقه ای اشاره نمود .هدف از این تحقیق وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها
براساس مدل  AHPو تلفیق ،تجزیه و تحلیل دادها توسط سیستم اطالعات مکانی( )GISبه دنبال ارائه
الگویی جهت شناخت شبکه معابر دارای پتانسیل جهت تبدیل شدن به شبکه دوچرخه می باشد .معیارها و
الیه های بکارگرفته شده در این تحقیق عبارتند از شیب ،تراکم جمعیت ،عملکرد شبکه معابر و حمل و نقل
عمومی که در این خصوص ایستگاه های مترو ،اتوبوس تندرو ( )BRTو اتوبوس واحد مدنظر می باشند .پس
از بدست آمدن وزن اولیه معیار های اصلی و فرعی ،با تلفیق الیه های آنها و اعمال ضرایب نهایی معابر
دارای ارزش ،پیشنهاد می گردند.
کلید واژه : :سیستم اطالعات مکانی ،تصمیم گیری چند معیاره ،شبکه

آمایش فضایی شهر 444 
ارزیابی پارامتر شیب در بکارگیری سیستم های حمل و نقلی انسان محور با استفاده ازGIS
نمونه موردی منطقه  1شهرداری تهران
یعقوب آزاده دل ،محمد مهدی میرزائی قمی ،محسن بهاد

چکیده:

از بهترین سیستم های انسان محور ترافیکی و غیر موتوری می توان به پیاده روی و دوچرخه سواری اشاره
نمود .سیستم هایی که اجرائی نمودن آنها از هر سیستم رایج دیگری در شهرهای جهان به سهولت انجام می
پذیرد .اما با بکارگیری تمامی تدابیر در خصوص ایجاد اینگونه مسیرها ،اگر با اقبال عمومی روبرو نشوند نه
تنها بر معابر و کالبد شهر آسیب رسانده اند بلکه در ترافیک شهری نیز معضل آفرین خواهند بود از طرف
دیگر اعتماد شهروندان را نه تنها به دوچرخه سواری و پیاده روی بلکه به کلیت سیستم (مدیریت شهری)
صلب می نماید .از جمله پارامترهای که تاثیر زیادی در استفاده شهروندان از اینگونه مدها دارند مسیرانتخابی
و تعریف شده برای ترددکاربران می باشد ازجمله مهمترین شاخصه های مسیرهای انتخابی ،شیب معابر می
باشد .در این تحقیق سعی برآن شده تا با استفاده از نرم افزارهای مکانی و توابع کاربردی آنها و سه رابطه
مدل جامعی جهت محاسبه شیب طولی معابر در محدوده مورد مطالعه(منطقه )2که قابل استفاده در تمامی
پروژه های مطالعاتی و اجرایی مشابه در هر مقیاسی باشد ارائه گردد.در قسمتی دیگر از این تحقیق با بررسی
تجهیزات کمکی برای تسهیل دوچرخه سواری در شیب های تند نیز که قابل بکارگیری در معابر ی از منطقه
هستند معرفی شده اند.
کلید واژه :شیب ،دوچرخه ،پیادهGIS ،
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ارائه الگوی مکانیابی بهینه اراضی توسعه مسکن در روستا-شهرها
نمونه موردی :شهر صالح آباد
امیر رحمانی

چکیده:

برنامه ریزی برای تامین اراضی توسعهی مسکن در شرایطی مناسب در روستا -شهرها و مکانیابی صحیح با
در نظر گرفتن فرهنگ سکونتی مردم این شهرها ،ازجمله عوامل ضروری و شناخته شدهای است که برای
تثبیت جمعیت و افزایش وزن شهرهای کوچک و در نهایت تعادل در نظام سکونتگاهی شهرهای استان نقش
بسیار قابل توجهی دارد .همدان بهعنوان یکی از کالنشهرهای ایران طبق مطالعات طرح جامع مسکن با 44
شهر ،بیش از  25درصد نیاز مسکن استان را به خود اختصاص داده است ،این وضعیت به دلیل تمرکز جمعیت
و خدمات ،از اولین دوره سرشماری تا آخرین دوره سرشماری سال  ،7445همدان را به یک نخست شهر
منطقه ای تبدیل کرده است .یکی از راههای برون رفت از این پدیده که موجب یک گسست طوالنی در نظام
سکونتگاهی استان شده است ،جلوگیری از تمرکزگرایی و مهاجرت جمعیت شهرهای کوچک به مرکز استان
باالخص در ناحیهی میانی استان می باشد .محقق در این پژوهش با یک روش میدانی ،با در نظر گرفتن
الگوها و معیارهای مناسب طبیعی و غیرطبیعی موثر در مکانیابی اراضی توسعهی مسکن و همچنین عالقه
ساکنین به داشتن واحدهای مسکونی 7یا  4طبقه ،به مکانیابی اراضی توسعهی مسکن در شهرصالح آباد از
روستا -شهرهای استان همدان با روش  A.H.Pپرداخته و بخش شرقی شهر را تامین کننده نیاز 77
هکتاری زمین برای جمعیت  75244نفری این شهر در سال افق پژوهش یعنی  7254تشخیص داده است.
کلید واژه :مکانیابی ،روش  ،A.H.Pاراضی توسعه مسکن ،شهر صالح

آمایش فضایی شهر 444 
توسعه و انتقال تکنولوژی در صنعت حمل و نقل درون شهری
سیدعبدالحسین پورجعفر

چکیده:

حمل ونقل درکلیه دنیا بایدتکنولوژی خاص خودراداشته باشدودراکثردنیابانبود تکنولوزی ومتخصصین رنج می
برند که بادرنظرگرفتن علم وتوسعه تکنولوژی ونیروی انسانی متخصص ازطریق انتقال فراوردهای موجود و
وجود همایشها و کنفرانسها حمل ونقل کامالعلمی شودوازطریق تکنولوزی جدیدبدنبال کم کردن هزینه های
تامین و نگهداری وعلمی نمودن صنعت حمل ونقل زمینی  .هوایی.دریایی گام موثری برداشت
کلید واژه :تکنولوژی حمل ونقل
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اهمیت استانداردهای ایمنی در تجهیزات شهری
شهال حبیبی ،واحد زنجانی

چکیده:

در این اثر ،اهمیت استانداردهای ایمنی برای تجهیزات شهری بررسی شده است .رعایت استانداردها در
کاهش هزینه ساخت ،کمک بسیاری می کند و از طرفی برای جلوگیری از آسیب ها به تجهیزات شهری نیاز
به دستورالعمل های دوره های بازرسی می باشد .طراحی و ساخت تجهیزات بدون نقص به بهره برداری
صحیح شهروندان از این تجهیزات کمک مهمی خواهد کرد .در نهایت وجود تجهیزات برای رفاه و آرام سازی
تردد بیش از حد عابرین پیاده و سواره نقش مهمی دارد و عدم توجه به معیار فنی و جانمایی صحیح آنها خود
موجب اتالف مواد و افزایش هزینه نگهداری و تعمیر می شود.
کلید واژه :تجهزات شهری ،ایمنی عابر پیاده

آمایش فضایی شهر 444 
اصالح رفتارهای ترافیک شهری با آموزش رسانه ای
الهام دولت پور ،یاسمن عبدلی

چکیده:

تحقیق حاضر پیرامون نقش و محورآموزشی رسانه تلویزیون ،برحوزه ترافیک و رفتارهای ترافیکی در شهر
تهران می باشد ،با توجه به اینکه شهر و ترافیک دو عنصر جدا نشدنی از یکدیگر هستند و دغدغه بسیاری
ازکالن شهرهای کشور علی الخصوص کالن شهر تهران ترافیک می باشد ،همراهی مدیریت شهری با رسانه
های جمعی می تواندنقش بسزایی در توسعه فرهنگ ترافیک داشته باشد .درپژوهش حاضر از روش پیمایشی
بهره برده شده است و شش فرضیه در آن مطرح است .جامعه آماری این پژوهش را شهروندان تهرانی
تشکیل می دهند که نمونه آن بر اساس فرمول کوکران  444نفر میباشد .روش نمونه گیری به صورت
خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفته است ،به این صورت که از بین  44منطقه تهران براساس قرعه پنج
منطقه جغرافیایی از نواحی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تهران انتخاب شد .آن گاه از هر منطقه دو
حوزه به صورت تصادفی و با قرعه انتخاب گردید .ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه بوده است که پس
از تکمیل آن ها ،جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار  spssبه دست آمد .پس از پیمایش و تحلیل
داده ها و با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت :بیشتر شهروندان تلویزیون تماشا می کنند اما برنامه
های مرتبط با آموزش ترافیکی را کمتر می بینند باوجود اینکه معتقدند این برنامه ها مفید و اثرگذار است.
یکی دیگر از نتایجی که می تواند مورد توجه برنامه سازان رسانه ای باشد ،گزارش های زنده از تصادفات و
حوادث ترافیکی است چرا که یافته ها نشان میدهد این گونه برنامه ها با پخش تصویر واقعی به دلیل ایجاد
هیجان توام با ترس ،مخاطبان را ترغیب می کنند ،برای جلوگیری از عواقب منفی و نامطلوب ،اقدام به انجام
رفتار صحیح ترافیکی نمایند.
کلید واژه :تلویزیون و خصوصیات آن ،مفهوم آموزش

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

مکانیابی مناطق مناسب برای توسعه پار ک های شهری
مرتضی دیناروندی

چکیده:

مکانیابی بهینه برای قرارگیری کاربری های عمومی همچون پارک های شهری  ،یکی از مسائل مهم در
برنامه ریزی شهری می باشد  .در این تحقیق شهر سنندج به عنوان نمونه موردی انتخاب شد تا با استفاده از
مدل انتخاب فضای مناسب برای زمین  ،محل مناسب قرارگیری پارک های شهری در توسعه شهر تعیین
گردد  .این مطالعه در چهارچوب یک فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد و در نهایت با سیستم اطالعات
جغرافیایی( ) GISادغام گردید  .سه سناریو جهت تعیین مکان مناسب برای پارک های شهری تولید شد ؛
این سه سناریو عبارتند از ( )7در دسترس بودن زمین  )4( ،ارزش زمین و ( )4تراکم جمعیت  .بر اساس تجزیه
و تحلیل و یافته های بدست آمده در این تحقیق  ،استفاده از مدل تناسب زمین در انتخاب مکان مناسب
برای توسعه پارک های شهری در آینده بسیار مفید می باشد
کلید واژه :پارک های شهری ،GIS ،محیط زیست شهری

آمایش فضایی شهر 444 
انرژی در معماری
زهره زرگرانی

چکیده:

صحبت کردن از معماری یه عنوان محصول فکری و ذهنی چند معمار یادآور آرمانهای پیامبرگونه
مدرنیستهایی است که پروژه مدرنیزاسیون را حالل تمام مشکالت در آینده می دیدند .اگر بخواهیم تصویر
کاملی از قضیه را در نظر بگیریم و معماری را نیز در یک دیالکتیک تاریخی نه تنها حاصل کار فکری افراد
که ساختار کلی اجتماع و زاییده زمان خود بدانیم آنگاه معمار و فکر و رویه و ایده همه خود به یک محصول
تاریخی تبدیل می شوند .همانطور که لوفبربیان می کند هر جامعه ای فضای خاص خود را در هر دورهای
تولید میکند معماران به عنوان جزیی از این ساختار محکوم به قرار گرفتن در این فرایندند.در این مقاله سعی
شده آینده معماری را بررسی کرده و چالشهای آن را بررسی نماییم.به امید آن روز که معماری را با افقهای
بیکران بتوان مشاهده کرد.
کلید واژه :آینده نگری ،معماری پیشرفته ،تکنولوژی های برتر
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مدلسازی توزیع فضایی جمعیت در منطقه کالنشهری تهران
موسی پژوهان

چکیده:

توزیع فضایی جمعیت در مناطق شهری و کالنشهری یکی از ارکان اساسی ساختار فضایی محسوب می شود
که کم و کیف آن تاثیر تعیین کننده ای بر کیفیت زندگی و مطلوبیت های مکانی دارد .در این مقاله توزیع
فضایی جمعیت شهری در منطقه کالنشهری تهران به عنوان بزرگترین و متراکم ترین منطقه کالنشهری
تهران طی دوره  7444-44مدلسازی شده تا رفتار فضایی آن طی این دوره شناسایی شده و درک بهتری از
الگوی تمرکز آن بدست آید .روش تحقیق کمی بوده و از مدل های کمی در محیط نرم افزاری ArcGIS

 10/1استفاده شده است .نتایج نشان می دهند که تمرکز های جمعیتی خطی که در دهه های گذشته حول
محور صنعتی تهران-کرج شکل گرفته در حال تغییر جهت به سمت محور های جنوب و جنوب غرب است.
براساس نتایج باال جمعیت در محدوده ای از غرب تا جنوب و جنوب غرب بر اساس توانایی مالی و سایر
ترجیحات موثر بر مکان گزینی ساکن شده که لزوماً محل مکان گزینی صنایع و مراکز فعالیت نبوده است،
متمرکز شده است .همچنین بر این اساس حوزه های شهری غرب و جنوب غربی منطقه کالنشهری شامل
شهرهای کرج ،اسالمشهر و شهریار می توانند به عنوان هسته های درجه دوم جمعیتی شناخته شوند.
کلید واژه :توزیع فضایی جمیعت ،ساختار فضایی ،مدلسازی ،منطقه

آمایش فضایی شهر 447 
پژوهش و بررسی مقایسه ای /تحلیلی ،از HSE-MSدر دوکشور آمریکا وانگلستان درزمینه
راه آهن شهری
محمود سقائی ،سید محمد عرب نجفی ،کاوه مرادی

چکیده:

شک نیست که شبکه حمل و نقل ریلی نقش کلیدی و اساسی در سیستم حمل و نقل و جابه جایی مسافر را
با توجه به افزایش جمعیت و تقاضای باال رونده به این خواست طبیعی ،به عهده دارد .برای دستیابی به
حداکثر جنبه های مثبت استفاده از این سیستم ،امکانات و فراهم آوری شرایط مطلوب در حمل و نقل
شهری ،آگاهی از وضعیت اندکی از  44کشوری که در ابعاد و تکنولوژی های متفاوت صاحب مترو هستند
بسیار مفید خواهد بود.
کلید واژه ،HSE-MS :مدیریت مترو ،حمل و نقل شهری ،مترو
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تجربه استفاده از تکنولوژی  ITSدر متروهای دنیا
سید محسن علیزاده طباطبایی ،احمد بقائی ،الهام شیخ ال

چکیده:

استفاده از تکنولوژی های روز دنیا که خدمات متخصصین و مهندسین علوم مختلف را به همراه دارد ،امروزه
در صنعت حمل و نقل دنیا مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .این مبحث که تحت عنوان  ITSمعروف
است ،دارای مزایای فراوانی است .در این مقاله ضمن معرفی این تکنولوژی و اشاره ای به مزایا و منافع آن،
نمونه ای از تکنولوژی های مرتبط با مبحث  ITSرا که در متروهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته است،
معرفی نموده و در مورد هر کدام از آنها توضیحاتی نیز ارائه شده است .ضمن این که اخبار روز مرتبط با این
تکنولوژی و صنعت نیز از سایت های خارجی دنیا تهیه و ارائه شده است.
کلید واژه :تکنولوژی  ،ITSحمل و نقل هوشمند ،فناوری نوین

آمایش فضایی شهر 444 
حمل و نقل ریلی ،محیط زیست ،چالش ها و فرصت ها
سید محسن علیزاده طباطبایی ،احمد بقائی ،الهام شیخ ال

چکیده:

با توجه به مشکالت مهم و اساسی جهان امروز ،جوامع بشری ،بخصوص در شهرهای بزرگ ،مشکالتی مانند
ترافیک ،آلودگی هوا،کمبود منابع انرژی،جنبه های اقتصادی مصرف انرژی و مخاطرات فراوان زیست محیطی
دنیای ماشینی امروز ،تحقیق و بررسی راهکارهای اساسی برای این گونه مشکالت مدت هاست شروع شده و
ذهن دست اندرکاران این مو ضوع را به خود معطوف داشته است .در این مقاله ضمن تمرکز بر موضوع حمل
و نقل ریلی که یکی از بارزترین مصداق های فرصت و تهدید جامعه ما و سایر کشورها در خصوص معضالت
و مشکالت ذکر شده می باشد .البته ضمن تشریح اهمیت حمل و نقل عمومی ،چالش ها و تهدیدهای اصلی
این صنعت بزرگ را در کشور خودمان بر شمرده ایم و سپس با ذکر دالیل اهمیت استفاده از حمل و نقل
ریلی و در شهرهای بزرگ حمل و نقل ریلی درون شهری ،را با محور قرار دادن در شکل اساسی یعنی،
مصرف بی رویه انرژی و اثرات مخرب زیست محیطی ،تشریح نموده ایم .برای این کار از نتایج بدست آمده
در سال های گذشته شرکت بهره برداری متروی تهران و هم چنین مقایسه اجمالی و اقدامات صورت گرفته
در سایر کشورها استفاده شده است.
کلید واژه :محیط زیست ،توسعه پایدار ،انرژی
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استانداردهای ارگونومی در اتوبوس ,طراحی ایستگاه های اتوبوس
علی صادق پوراذری

چکیده:

چکیده کار و انسان دو مقوله تفکیک ناپذیر از یکدیگر هستند و هر فرد از افراد جامعه بخش زیادی از زندگی
خود را صرف کار می کند و با توجه به آمار سازمان جهانی کار در حال حاضر  %24جمعیت دنیا و حدود %44
افراد باالی  75سال در شمار نیروی کار محسوب می شوند ،از طرف دیگر پیچیدگی باالی سیستم و
دستگاهها و ابزارهای امروزی در محیط کار اهمیت ارگونومی را به عنوان رهیافت کارآمد بیشتر نمایان می
سازد .ارگونومی به دنبال رفع کمبودهای بالقوه در انسان و ماشین و تعامل بین حجم کار جسمی و روانی
است در این مقاله ابتدا به نقش ارگونومی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه را مورد بررسی قرار میدهیم
سپس نقش ارگونومی را در یک کیس استادی (اتوبوسهای شهری مورد بررسی قرار میدهیم ).
کلید واژه :ارگونومی ،اهداف ارگونومی ،کاربرد و پیاده سازی ارگونومی

آمایش فضایی شهر 444 
اهمیت بکارگیری مدیریت ریسک در انتخاب و انجام پروژه ها
حامدرضا صبحی

چکیده:

با توجه به اهمیت در نظر گرفتن ریسک در پروژه ها ،لزوم بکارگیری مدیریت ریسک به عنوان فرایندی در
شناسایی  ،تجزیه و تحلیل و پاسخ به ریسک احساس می شود ،تا با بهره گیری از آن بتوان به اهداف پروژه
مثل باال بردن ارزش شرکت و کاهش ریسک های متغیر ،باال بردن درصد اطمینان در سرمایه گذاری به
وسیله شناخت ریسک های مربوطه و چگونگی انتخاب پروژه ها برای حفظ ارزش شرکت و رسیدن به اهداف
هر پروژه  ،دست یافت .با توجه به اهمیت مالک سودده و یا زیان ده بودن پروژه ها شناخت ریسک های
سرمایه گذاری و آنالیز و تجزیه آنها با استفاده از روشهایی برای یافتن بهترین پروژه ضروری به نظر می رسد.
از جمله شاخص های مورد توجه برای تشخیص سود دهی پروژه استفاده از روش  NPVاست .برای آنالیز
هر چه دقیق تر ریسک ها روش آنالیز چند عاملی نیز پیشنهاد شده است .
کلید واژه :مدیریت ریسک ،شناسایی ریسک ،آنالیز ریسکNPV ،
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تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه کننده چند مدی
محمد مهدی طهوری نیا ،افشین شریعت مهیمنی

چکیده:

از راههای افزایش تمایل به استفاده از حمل و نقل همگانی ،هماهنگی بیشتر بین طریقههای سرویس دهنده
و یکپارچگی شبکه میباشد .استفاده از طریقههای انبوهبر زمانی توجیه پذیر است که تقاضای مناسب آنها
بنحو مقتضی با استفاده از شبکههای پایین دست ،مانند شبکه تغذیه کننده ،تامین گردد .در این مقاله اثر
تغییرات تقاضا برروی پارامترهای طراحی در شبکهی حمل و نقل همگانی تغذیهکننده بررسی میشود .با
توجه به پیچیدگی ذاتی طراحی شبکه ،باالخص طراحی تغذیه کننده ها و ناتوانی روشهای ریاضیاتی در
همگرایی و رسیدن به جواب در فضای چندبعدی مسئله ،از یک روش فراابتکاری ،الگوریتم اجتماع مورچگان،
استفاده شده است .نتایج نشان می دهد بواسطهی سرویس دهی همزمان طریقهها در شبکه و تخصیص
تقاضا ،ایجاد سرویس های نیم دور امکانپذیر شده طوریکه تواتر شناور خطوط سبب کاهش هزینه های
استفاده کننده و بهره بردار و افزایش مطلوبیت سرویس میگردد.
کلید واژه :طراحی شبکه ،تقاضا ،بهینه سازی ،هزینه شبکه ،تغذیه

آمایش فضایی شهر 444 
راهبردهای ایجادتحول درطرح شهردارمدرسه
سید عابدین عبادی

چکیده:

هدف این مقاله ارائه پیشنهادهای کاربردی برای ایجاد تحول درطرح شهردارمدرسه است .برای دستیابی به
این هدف،ضمن معرفی تاریخچه ،اهداف ،شیوه های اجرا ،مسایل اساسی و بررسی وتحلیل عوامل
موثربرمیزان کارایی طرح؛ راه کارهای عملی برای ایجادتحول درطرح ارائه شد .باتوجه به اینکه تحقق این
هدف مستلزم بازنگری مستمرطرح منطبق باشرایط اجتماعی است ،بدین منظور نقش و وظایف مهم واجرایی
هریک ازعوامل موثربرمیزان کارایی طرح اعم از :نقش شهرداری ،آموزش وپرورش وکارشناسان رابط طرح
تبیین و درپایان 45راهبرد اجرایی همچون :اجرای طرح در442محله همسوبا ساختار"مدیریت محله"،
پیشنهاد فعال شدن "شورای مدرسه" ،ایجاد شبکه مجازی کانون شهرداران مدارس ،ثبت طرح های خالق
دانش آموزی درشعاع  455متری مدارس به نام دانش آموزان واجرای آن توسط نواحی شهرداری و...ارائه
شد.
کلید واژه :مشارکت اجتماعی،آموزش های شهروندی ،طرح شهردار مدرسه
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مدیریت محله محور :تشخیص مسائل محله با مردم
رضا ناظران ،وحید نعمت نیا ،عفت امیر فوالدی

چکیده:

از آنجا که گرایش به سوی مدیریت محله محور را عاملی برای یافتن ساختار شهری ایدهآل بر پایه
تقسیمبندی آن به زیر بخش محلهها میدانیم ،برای بررسی اهداف و کارکردهای آن انجام مطالعات
مقایسهای از اهمیت بسیاری برخوردار است .در این مقاله با بررسی یافتهها در محالت شش گانه ناحیه یک
منطقه هشت از شهر مقدس مشهد نسبت به چگونگی تشخیص مسائل و اولویتبندی آنها توسط مردم
پرداخته شده و با مقایسه آن با دیگر یافتهها در این خصوص نقش محلهگرایی در زندگی اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی شهروندان به اختصار مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کلید واژه :محله محوری ،مدیریت شهری ،مشارکت

آمایش فضایی شهر 444 
سامان دهی وطراحی شهری میدان امام زاده دوخاتون شهر شهرکرد مبتنی بر فرهنگ بومی
کیومرث حبیبی ،سید مجتبی صفدرنژاد ،حمیدرضا موسوی

چکیده:

فضای جمعی شهری از مهم ترین عناصر ساخت فضایی شهر و بستر شکل گیری فعالیّت های مختلف
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی بوده و همیشه با قلب تاریخ شهر تپیده و سرگذشت آن را روایت کرده
است .اقدام ها و برنامه های شهرسازی گذشته ،بدون هیچ توجهّی زمینه های نابودی این ارزش ها را فراهم
آورده اند .از این رو ،طرّاحی فضای عمومی شهری مناسب ،فعال ،و زنده به عنوان یکی از اهداف راهبردی
ارتقای کیفیّت محیط درصدر کار برنامه ریزان و طراحان قرار داشته است .میدان دوخاتون در محلّۀ «درِ
امام زاده» داخل بافت قدیم واقع شده و عملکرد مذهبی و نقش تجاری بدنه های مجاورآن نه تنها باعث
شکل گیری یک فضای جمعی ایرانی – اسالمی گردیده ،بلکه با شکل دهی به هسته مرکزی شهری
توسعه های شتابان بعدی را موجب شده است .از این رو ،در طرح سامان دهی بافت فرسوده شهرکرد توسعه
یافته و در ابعادی وسیع تر ،طرّاحی شده است .در این مقاله مطالعه وضعیّت موجود و شناخت ویژگی های
میدان و تجزیه و تحلیل آن وقیاس با نمونه های موفق دنیا انجام شده تا بتوان ضمن تلفیق کالبد و محتوا،
تمهیدات ایجاد فضای شهری سرزنده ،پویا و مطلوبی را در محدوده آتی میدان فراهم نماید .الیه های موجود
طرح ،شامل ساختمان های تاریخی موجود ،ساختمان های تجاری موجود یا در دست احداث ،معابر منطبق بر
گذرهای تاریخی ،فعالیّت های با زمینۀ تاریخی ،بستر تاریخی و فرهنگی شهرکرد و استان با نمادها و نشان ها،
مراسم و آیین ها ،فعالیّت ها و کاربری های قابل استقرار در فضاهای شهری است .نتایج نشان می دهد تلفیق
کالبد فضای شهری با محتوای آن در جهت ایجاد حیات اجتماعی و سرزندگی از طریق سیمای زمین
امکان پذیر است؛ تلفیقی از الیه های مختلف فرهنگی به عنوان ایدۀ اصلی سیمای زمین میدان که با هدف
یکپارچه کردن فضا و جداره های میدان از طریق سیمای زمین و محتوای فضا و استفاده از اصول تجربه شده
در میادین موفق دنیا صورت می گیرد .خروجی این طرّاحی تلفیقی ،طرحی است که بر اساس چشم انداز
پروژه ،ارائه گردیده است و در صورت اجرای آن میدان را به فضای شهری مطلوبی برای تعامالت اجتماعی
ساکنان شهرکرد تبدیل خواهد نمود و آن را به عنوان بخشی از استخوان بندی تاریخی در هسته مرکزی شهر،
مرکز اجتماعی و فرهنگی شهر و یکی از دروازه های ورود به آن و عاملی برای جذب گردشگران حفظ خواهد
نمود.
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کلید واژه :میدان ،سیمای شهری ،فضای شهری ،ارتقاء کیفیت ،طراحی

آمایش فضایی شهر 427 
کاربرد  GISدر ارائه راهبرد توسعه کالبدی شهر تفرش
سعید فراهانی

چکیده:

در تعیین راهبرد توسعه کالبدی شهرها یکی از مهمترین مراحل  ،تحلیل و شناخت وضع موجود شهر از نظر
نحوه کاربری اراضی شهری می باشد و این تحلیل می تواند از طریق تطبیق وضعیت موجود کاربری ها با
شاخص های موجود در این زمینه باشد .لذا در این تحقیق و با کمک سیستم اطالعات جغرافیایی (  ) GISو
از طریق نرم افزار  Arc GISو با انجام مراحل مختلف آماده سازی الیه های نرم افزاری ابتدا مساحت 75
مورد از کاربری های مهم و اصلی شامل مسکونی  ،تجاری  ،آموزشی  ،بهداشتی و درمانی  ،اداری و انتظامی
 ،صنعتی  ،فرهنگی و مذهبی  ،فضای سبز و ورزشی  ،معابر و تاسیسات استخراج و با توجه به جمعیت شهر
سرانه هر یک از این کاربری ها محاسبه و میزان تطبیق این سرانه ها در شهر تفرش با میانگین سرانه
کاربری اراضی شهرهای ایران بررسی شده است  .تحلیل نقشه ها و اطالعات خروجی از نرم افزار نشان
دهنده آن است که به جز سرانه کاربری صنعتی بقیه کاربری های این شهر در وضعیت مناسبی قرار دارند که
البته ناشی از جمعیت نسبتا کم این شهر در مقایسه با مساحت این شهر می باشد و این کمبود جمعیت می
تواند به دلیل ضعف در سرانه کاربری صنعتی و به تبع آن اقتصاد شهری ضعیف و کمبود اشتغال در این شهر
باشد که موجب مهاجرت تعدادی از ساکنان این شهر شده است بنابراین یکی از راهبرد های مناسب در
توسعه کالبدی شهر  ،سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع سازگار با طبیعت سرسبز این شهر و همچنین استفاده
از مزیت نسبی این شهر در برخورداری از فضای سبز طبیعی مناسب در جذب گردشگران طبیعی باشد که از
طریق افزایش کاربری های گردشگری امکان پذیر خواهد بود.
کلید واژه :راهبرد ،توسعه شهری ،سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
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تحلیل کاربری اراضی شهری اسفراین با تاکید بر توسعه پایدار
مریم فرح زاد

چکیده:

مسائلی مانند ترافیک ،تراکم جمعیت ساختمان های متروک ،تغییر کاربری زمین  ،مسائل زیست محیطی
توسعه پایدار شهری را با چالش مواجه می سازند .هرگونه اقدام در جهت بهبود رفاه اجتماعی ارتقاء کیفیت
زیست محیطی در راستای یافتن به توسعه پایدار شهری از چگونگی استفاده از زمین تأثیر پذیرفته یا بر آن
تأثیر می گذارد .لذا برنامه ریزی کاربری اراضی شهری نقش مهمی در توسعه پایدار یک شهر خواهد داشت.
در این راستا تحقیق حاضر با عنوان ،تحلیل کاربری اراضی شهری اسفراین به منظور بررسی چگونگی
پراکنش کاربری های شهری ساماندهی به کل فضای شهر در جهت اعتالی کیفیت زندگی شهری در شهر
اسفراین تدوین شده است . .در تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.با بررسی استانداردهای
کاربری زمین در طرحهای شهری ایران به مقایسه کاربری های وضع موجود شهر اسفراین به تفکیک نواحی
شهری با این استانداردها رداخته نتایج حاصله به صورت رهنمودهای کلی ارائه وضعیت مطلوب برای هر یک
از کاربری ها تدوین گردیده و نتایج نشان گر آنند که تفاوت های فاحشی از لحاظ استفاده از زمین شهری و
خدمات شهری الزم بین نواحی شهری وجود دارد مثالً ناحیه  4از استاندارد الزم در اکثر فعالیت ها و کاربری
های شهری بهره مند می باشد در مقابل ناحیه 2به دلیل جمعیت باال و ناحیه 7به علت داشتن محالت
قدیمی فاقد امکانات رفاهی و زیربنایی الزم هستند ،تحلیل های حاصله مبین آن است که ارزشهای اجتماعی
در حال تغییرند تأثیرات این توزیع نامطلوب و نابرابر کاربری ها باعث ایجاد نوعی دوگانگی فضایی در سطح
شهر شده است هر چند صرف سرانه استاندارد مشکالت شهروندان را مرتفع نمی نمایدوانچه حائز اهمیت
است تنوع کاربری ها ،کیفیت عملکردی کاربری ها و دسترسی مناسب به آنها و توزیع خدمات در حوزه ها ی
وابسته می باشد.
کلید واژه :برنامه ریزی شهری ،کاربری اراضی شهری ،توسعه پایدار

آمایش فضایی شهر 424 
ارایه یک سیستم تصمیمگیری برای مدیریت یکپارچه تامین و توزیع آب آشامیدنی
سعید فیاض ،پرویز فتاحی

چکیده:

مدیریت یکپارچه آب شهری موضوعی مهم و حیاتی در هر شهر و کشوری محسوب میگردد .در هنگام
مدیریت تامین و توزیع آب آشامیدنی ،معیارها و اهداف متعددی مانند رضایت مصرف کنندگان آب شهری (از
دید عوامل مختلف مانند هزینه ،کیفیت ،خدمات و  ،)...منافع ملی و مخاطرات اجتماعی را باید در نظر گرفت.
از طرفی دیگر ،محدودیت های فراوانی از قبیل محدودیت منابع آبی و سیستم توزیع وجود دارند که بر
پیچیدگی این مساله میافزایند .بر این اساس مدیریت تامین و توزیع آب آشامیدنی یک مساله تصمیمگیری
چندهدفه و پویا میباشد و ساختاری نسبتاً پیچیده دارد .در این تحقیق یک سیستم تصمیمگیری برای
مدیریت تامین و توزیع آب آشامیدنی ارایه میگردد .این سیستم از یک مدل ریاضی که برای حل بهینه مساله
مورد استفاده قرار میگیرد ،کمک میگیرد .بهمنظور ارزیابی مدل پیشنهادی ،سیستم تامین و توزیع آب
آشامیدنی در شهر همدان بهعنوان مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج بهدست آمده کارایی مدل و
سیستم پیشنهادی را نمایش میدهد .سیستم پیشنهادی قابل بکارگیری برای اکثر سیستمهای تامین و انتقال
آب در اکثر شهرهای کشور (از جمله شهر تهران) میباشد و همچنین قابل توسعه برای سیستمهای متفاوت
انتقال آب نیز خواهد بود.
کلید واژه :مدیریت آب شهری ،برنامهریزی سازشی
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مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای
غالمرضا لطیفی

چکیده:

پس از پیروزی انقالب اسالمی و تا سال  7445به خاطر شرایط خاص دوران انقالب برنامه ای تدوین نشد و
لذا نظام برنامه ریزی وجود نداشت .اولین اقدامات مربوط به تدوین برنامه در سال  7445با تصویب نظام
برنامه ریزی کشور در شورای اقتصاد شروع گردید.

در این نظام نوعی از برنامه ریزی منطقه ای پذیرفته

شد که براساس آن نیروهای منطقه ای تا کوچک ترین سطح جغرافیایی تقسیمات کشور در تهیه و تدوین
برنامه مشارکت داشته باشند.

این نظام در سال  7447به اجرا درآمد ،اما برنامه ی تدوین شده بنا به عللی

که قبالً عنوان گردیده به تصویب مجلس نرسید .در دوره ی بعد و در جهت تدوین برنامه ی اول توسعه
اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( )7444-44فرایند تهیه ی برنامه کم و بیش به گونه
ای بود که استان ها در تدوین برنامه از طریق اجرای طرح آمایش سرزمین نقش داشته باشند مشارکت استان
ها در تدوین برنامه ی جدید مانند برنامه ی قبلی نبود لذا نظام مصوب  7445شورای انقالب که از نظر برنامه
ریزی منطقه ای کامل ترین شکل آن به شمار می-رود ،در دوره ی جدید برنامه مورد عمل قرار نگرفت و
فرایند تهیه ی برنامه در این دوره مطابق نمودار جدول زمان بندی پیوست می باشد .تنها پیش بینی شده بود
که براساس سند آمایش سرزمین خطوط کلی توسعه استان ها مشخص شده و بعداً اعتبار هر بخش بین
استان ها توزیع گردد .لذا مالحظه می شود که این فرایند نیز با دور قبلی (سال  )7445تفاوت کلی دارد و در
نهایت در برنامه ی اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( )7444-44جایگاه
مشخصی برای برنامه ریزی منطقه ای در نظر گرفته نشده است و تنها تحت تأثیر نیروهای منطقه ای ،دولت
قرار است سهم استان ها (مناطق) را در تحقق اهداف برنامه در بخش های مختلف مشخص و برنامه را به
کمک نیروهای منطقه ای به اجرا درآورد .نظام برنامه ریزی مصوب شورای ( )7445/75/75و آیین نامه
نظام برنامه ریزی برنامه ی پنج ساله ی اول مصوب جلسه  7444/4/74شورای اقتصاد می باشند که نتایج
آن ها به عنوان برنامه ی اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید.
(.)7444-44
کلید واژه :برنامه ریزی توسعه منطقه ای

آمایش فضایی شهر 424 
بازآفرینی محیط های طبیعی درون شهری به منظور خلق مکان های مردم گرا با رویکرد
توسعه پایدار
معین محمدی ،رضا احمدیان ،محسن صمدی

چکیده:

دسترسی عادالنه به امکانات ،عرصه ها و فضاهای شهری با کیفیت که با بستر طبیعی شهر مطابقت داشته و
منظر اجتماعی مطلوب را به ارمغان آورد ،از اهداف توسعه پایدار است .اما فضاهای شهری و امکانات موجود
در آنها تا چه حد می توانند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند و شهروندان را به خود جذب و یا رضایت آنها
را از حضور در آن مکان جلب نمایند ،سوالی است که پاسخ به آن ،می تواند باری از مشکالت شهری را
بکاهد .هدف از این پژوهش ،تحقق افزایش کیفیت زندگی شهروندان از طریق خلق مکان هایی واجد کیفیت
با بهره گیری از محیط های طبیعی در شهرها است که مدیران ،برنامه ریزان و طراحان شهری را در دستیابی
به این مهم کمک نماید؛ لذا نقش محیط های طبیعی درون شهری ،به عنوان مکانی برای گردهمایی ،ظهور
فعالیت ها و تعامالت جمعی ،فراغت از هیاهوی زندگی شهری روزمروه و ارتقای سالمتی انسان ها ،مورد
بررسی قرار می گیرد.
کلید واژه :بازآفرینی ،مکان ،محیط (طبیعی) اکولوژیک ،توسعه پایدار
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مطالعه مهندسی ارزش مجتمع تجاری تندیس
احسان مهربان فر ،محمد اصفهانی ،امیرمحمد خدیوی

چکیده:

با توجه به اهمیت مجتمع تجاری تندیس به عنوان یکی از برترین های نوع خود در تهران و هم چنین
بهبودهای الزمی که برای این مجتمع ضروری به نظر می رسد برآن شدیم تا به وسیله مهندسی ارزش این
بهبودها را در زمینه های مختلف شناسایی ،مقایسه و امکان پیاده سازی آن ها را برسی کنیم .مجتمع تجاری
شهری تندیس ،از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در تهران می باشد که نقش مهمی در تامین
سهولت و آسایش شهروندان و توسعه ی اقتصادی ایفا می کنند .رویکردهای مورد توجه ما در این بهینه
سازی شامل سرویس خدمات رسانی ،ارتباطات ،تبلیغات ،طراحی منظر ،مدیریت تنوع رستوران ،پارکینگ،
سرویس بهداشتی و تنوع برندهای موجود در این مجتمع تجاری بزرگ و مهم شمال تهران می باشد .در این
مطالعه عالوه بر طرح بهبود طرح مبنا مطالعه تطبیقی با مجتمع تجاری در حال ساخت سام سنتر ارائه شده
است و در نهایت نتیجه مهندسی ارزش در جهت بهبود معیارهای حاصله آورده شده است.
کلید واژه :مهندسی ارزش ،نمودار فست ،AHP ،سناریو.

آمایش فضایی شهر 424 
اثرات محیطی طرح های توسعه شهری بر کیفیت زندگی شهر
الهام مهین روستا

چکیده:

تاثیر محیطی در برگیرنده مقوله هایی چون شناسایی ،ارزیابی ،تشریح و اثبات پیامدهای مطلوب و یانامطلوب
احتمالی ناشی از اجرای پروژه ها ،فعالیت های عمرانی و یا برنامه ها است .در ارزیابی تاثیرات پروژه های
توسعه شهری هم به نتایج بلندمدت ناشی از پروژه و نیز عملیات و بهره برداری ازآن توجه می شود وهم آثار
کوتاه مدت اجرای پروژه که ناشی از فعالیت های ساخت وساز است مد نظر قرار می گیرد ضمن آنکه ویژگی
های مکان پروژه بر نواحی مجاور نیز اثرگذار خواهد بود .در طرح جامع تهران مصوب 7444درجهت ایجاد
فضاهای تفرجی جذاب و با طراوت در امتداد رود دره های تهران طرح های موضعی تعریف شده است که
مولفه هایی چون رفاه ،ارتقاء کیفیت زندگی ،ایمنی ،سر زندگی ،آرامش را دربرمیگیرد این کریدورها یا
راهروهای طبیعی (رود -دره ها ) نقش مهمی را در محورهای ساختاری وعملکردی شهر ایفا می کنند.
امروز پس از گذشت از تصویب طرح بسیاری از این محورها از طریق توسعه فضای سبز و تجهیز آنها با
امکانات شهری به مکانی برای گذراندن اوقات تفریح برای گردشگران ،ساکنان و شهروندان شهرگردیده
است .استقرار فعالیت های گوناگون در طول این محورها ،عرصه مناسبی را برای توسعه و گسترش فضاهای
عمومی در اختیار شهر قرار داده است این مقاله سعی دارد به ارزیابی تاثیرمحیطی برنامه ساماندهی محورها
(روددره ها) شهر تهران برکیفیت زندگی شهروندان و محیط پیرامون سایت بپردازد و به طور نمونه ای به
ارزیابی یکی از روددره های تهران می پردازد ضمن آنکه این بررسی در غالب تاثیر آن برکیفیت زندگی
شهروندان تاکید دارد.
کلید واژه :توسعه شهری،کیفیت زندگی ،طرح های موضعی،سرزندگی
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تحلیل دالیل ترکخوردگی لنتهای کامپوزیتی ترمزهای کفشکی و دیسکی در ناوگان حمل و
نقل ریلی و بررسی استانداردهای  UICدر این خصوص
پرهازه ،محمدرضا مهرآرا ،آخوندی ،رنجبر ،مریم مهرآرا

چکیده:

افزایش ایمنی و کاهش هزینه در نگهداری و تعمیرات ناوگان از مهمترین هدفهای شرکتهای فعال در
زمینه حملونقل ریلی میباشد ،انتخاب اجزای سیستمهای ترمزی بخصوص لنتهای ترمز نامناسب سبب
میگردد تا آسیبهای ناشی از سایش و خرابیهایی که لنت ترمز به چرخ و به تبع آن به ریل وارد مینماید،
سبب افزایش هزینه نگهداری و تعمیرات در ناوگان و خط میگردد .با توجه به رشد و توسعه در علوم
کامپوزیتی که منجر به تولید کفشکهای کامپوزیتی با خواص عالی شده است ،با توجه شرایط ناوگان جهت
انتخاب کفشکهای کامپوزیتی مناسب باید تستهایی مطابق با استاندارهای بین المللی در رابطه
کفشکهای کامپوزیتی نظیر تست حرارتی و تست ضریب اصطکاک لنت و  ...انجام پذیرد تا بتوان کفشک
ترمزی مناسب جهت استفاده و کاهش هزینه ناوگان را انتخاب نمود.
کلید واژه :کفشک کامپوزیتی ،ترک خوردگی ،استاندارد لنتهای ترمز

آمایش فضایی شهر 424 
مقایسه ضریب دید به آسمان با دمای سطح در فضاهای رایج پارکهای شهری تهران
نمونه موردی :پارک الله و ساعی
مریم میرزایی ،مهرداد مظلومی

چکیده:

ضریب دید به آسمان  ،بیانگر نسبت تابش دریافتیِ یک صفحهی مسطح به تابش تابیده از کل محیط
تابندهی نیمکرهایست .و کمیتی بدون بعد بین  5تا  7است  .و در زمین کامالً صاف به واحد میل میکند.
هدف اصلی پژوهش بیان رابطه میان ضریب دید به آسمان و دمای سطح در پارکهای شهری است .مطالعه
میدانی در  47ایستگاه پارک های منتخب شهر تهران در  4روز بهاری انجام شده است  .تصاویر از طریق
دوربین با لنز چشم ماهی استخراج و ضرایب با برنامه محاسباتی Sky View Factor Calculatorاندازه
گیری شده است  .نتایج حاکی از این است که در فضای درون پارک الله همبستگی بین ضریب دید به
آسمان و دمای سطح معنی دار و مثبت بوده است ( r2= 0.262و  )p-value=0.035همبستگی بین
تفاوت دمای هوا و سطح با ضریب دید به آسمان در ایستگاه های  FLو  ISمعنی دار بوده است (r2= -

)0.933,0.929
کلید واژه :ضریب دید به آسمان؛ پارکهای شهری؛ دمای سطح؛ فضاهای پارک
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ارائه مدلی جهت تهیه شاخصهای ارزیابی استراتژیک پروژه ها
محور مقاله :شاخصها و استانداردها
مهدی نامداری

چکیده:

بدون شک ،مشخص است که در تمام کسب و کارهای پروژه محور ،پروژه های اجرا شده همواره به خوبی و
موفقیت به اتمام نمی رسند .برای مثال ،درصد باالیی از پروژه ها با تاخیر در برنامه به پایان می رسند و یا
نیازمند بودجه ای بیش از بودجه مصوب در شروع پروژه هستند .عالوه بر آن ،بنا بر آمار منتشر شده ،حدود
 %44پروژه های شروع شده هرگز به پایان نمی رسند.در این مقاله با رویکردی استراتژیک به مسئله نگاه
شده و ابتدا اهداف استراتژیک دفتر مدیریت پروژه در دو قالب اصلی و فرعی تدوین می گردند .سپس مبتنی
بر مدل ارائه شده ،اهداف اصلی به اهداف فرعی شکسته شده و اینها به شاخصهای کلیدی عملکرد مرتبط
میشوند.
کلید واژه : :ارزیابی عملکرد ،شاخصهای استراتژیک،

آمایش فضایی شهر 447 
بررسی خدمات تکنولوژی های هوشمند  ITSدر مورد افزایش ایمنی معابر درون شهری و
جلوگیری از تصادفات به منظور برنامه ریزی و استفاده در شهرهای کشور
محمود کرمرودی ،مریم نخعی پور ،آرمین جراحی

چکیده:

امروزه افزایش روز افزون تعداد وسایل نقلیه و سفرهای درون شهری و استفاده از خدمات روز آمد درون
خودروها از جمله پتانسیل حرکت با سرعتهای باال و دیگر عوامل مرتبط با آن ،باعث افزایش بیش از حد
تصادفات وسایل نقلیه شده است .وقوع تصادف بین وسایل نقلیه یکی از عوارض منفی ایمنی بر توسعه پایدار
است .در دهه گذشته تصادفات جادهای نهمین عامل مرگ و معلولیت در جهان بوده است ولی پیشبینی
میشود تا سال  4545تبدیل به ششمین عامل تلفات و سومین عامل معلولیت بشود .امروزه در کشورهای
پیشرفته ،استفاده از تکنولوژی های هوشمند ،انقالبی بزرگ در زمینه افزایش ایمنی معابر  ،جلوگیری از انواع
تصادفات وکاهش هزینه های معطوف به آن ایجاد نموده است.
کلید واژه :خدمات ،تکنولوژی هوشمند ،ایمنیITS ،
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بررسی مشکالت در خدمت رسانی حمل و نقل همگانی غیر انبوه بر درون شهری در شهرهای
کشور و پیشنهاد خدمات هوشمند به منظور جلب استقبال عمومی کاربران
پوریا محمدیان یزدی ،مریم نخعی پور ،زهرا مبینی

چکیده:

روند توسعه در افزایش تسهیالت حمل و نقل جهانی مبین یک روند فزاینده در تقاضا برای سرمایهگذاری در
زیرساختهای حمل ونقل میباشد و به همین دلیل است که سرمایهگذاری در زیر ساختهای حمل و نقل
اهمیت یافته و جزء الینفک برنامههای توسعه ملی گردیده است .در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تامین
مالی حمل و نقل بخصوص از این جهت اهمیت دارد که حمل و نقل بزرگترین جزء سرمایهگذاری این
کشورها را تشکیل میدهد .رقابت بین افزایش خدمات در وسایل نقلیه شخصی ،توجه به وسایل نقلیه
همگانی غیر انبوه بر را کاهش داده است.
کلید واژه :حملونقل همگانی ،مشکالت خدمات ،تکنولوژی هوشمند

آمایش فضایی شهر 444 
بررسی تطبیقی برنامه ریزی ساختاری -راهبردی در دو کشور انگلستان و ایران
فرهاد نظری

چکیده:

تا دهه  7445سه دوره متمایز از هم در عرصه نظریه پردازی برنامه ریزی شهر بازشناختنی است  .دوره اول از
آغاز قرن بیستم تا اواسط یا اواخر دهه  7445تعریف می شود ،که به عصر طر ح های جامع سنتی یا دوره
برنامه ریزی بلوپرینتی مشهور است  .در این دوره هیچ نوع نظریه برنامه ریزی وجود ندارد .دوره دوم که تا
اواخر دهه  7445به طول می انجامد ،عصر دیدگاه سیستمی یا غلبه نظریه برنامه ریزی رویه ای است  .دهه
 7445به عنوان مقطع تاریخی سوم دوره بعد از افول نظریه برنامه ریزی رویه ای است که از آن به دوره
تکثرگرایی نظری یاد می شود .در این دوره چندین موضع نظری به چشم می خورد که هیچ یک غلبه
آشکاری به عنوان پارادایم غالب از خود نشان نداده است  .به نظر می رسد که نظریه های برنامه ریزی در
خأل اجتماعی شکل نمی گیرند بلکه به وسیله افراد و در موقعیت های اجتماعی واقعی با هدف تبیین وضع
موجود و تجویز رویه و فرایند مناسب تر صورت بندی می شوند .هدف این مقاله بررسی تطبیقی نظام برنامه
ریزی اخیر در کشور های ایران و انگلستان است .سعی شده که تاکید بیشتر مقاله بر روی ضعف ها و کاستی
های نظام راهبردی در کشورمان بوده و در پایان برای رسیدن به نظام کارامد تر ،پیشنهاد هایی ارائه گردیده
است.
کلید واژه :نظام برنامه ریزی ساختاری راهبردی -برنامه ریزی ساخت
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ضرورت بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند ( )ITSدر حوزه مدیریت ترافیک شهری
بهشته تاج الدین

چکیده:

مسائل و مشکالت حمل و نقل از قبیل آلودگیهای زیست محیطی ،کاهش منابع انرژی ،افزایش
خسارتهای مادی و معنوی ناشی از تصادفات ،مشکالت نظارت و مدیریت در حمل و نقل برونشهری،
افزایش زمانهای تلفشده و روند رشد سریع تقاضای حمل نقل بهویژه در ساعات اوج به یک مشکل جدی
تبدیل شده است .افزایش تسهیالت حمل نقل به دلیل نیاز به سرمایهگذاری کالن و زمان زیاد جهت اجرا
همواره با محدودیتهای گستردهای روبه رو است .بنابراین به منظور غلبه بر مشکالت فوق و با توجه به اینکه
حل محدودیتهای مذکور با روشهای سنتی غیرممکن است ،با نیم نگاهی به پیشرفتهای حاصل در تکنولوژی
ارتباطات و الکترونیک ،از دهه  ،7445سیستمهای حمل و نقل هوشمند ( ITS)1مورد توجه قرار گرفت.
 ITSبه معنی استفاده و بهکارگیری تکنولوژیهای نوین به منظور ارتقا سطح ایمنی ،کارایی و ارزانی در
حمل و نقل است .با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی کشور ایران و پتانسیل موجود در زمینه حمل و
نقل ،مسئله حمل و نقل و توسعه آن بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد  .با توجه به اینکه روش های سنتی در
کشور کارایی و اثر بخشی الزم را ندارد ،همچنین مشکالتی از جمله سنگینی ترافیک و حمل و نقل در تمام
کشورها باعث شد تا به سیستمهای حمل و نقل هوشمند توجهی دو چندان شود .استفاده مشترک از
تکنولوژی نوین اطالعات مدیریت زمان و شبکههای ارتباطی باعث پیشرفت سیستم حمل و نقل هوشمند
( )ITSگردید که یکی از مؤثرترین راهکارهای موجود برای دستیابی به اهداف میباشد[ 7] .

در این

مقاله در مورد ضرورت وجود و تکنولوژی سیستمهای هوشمند حمل و نقل ،اقدامات و پروژههای سیستمهای
حمل و نقل هوشمند  ،تاثیر بکارگیری  ITSبر کاهش بار مالی در بودجهبندی شرح داده شده و در انتها نیز
یک مدل برای ساختار سازمانی  ITSایران پیشنهاد گردیده است.
کلید واژه :سیستم حمل و نقل هوشمند ،تاثیرات بودجهای ،سیستمها

آمایش فضایی شهر 444 
نظام برنامه ریزی فضایی در فدراسیون روسیه
پارسا ارباب

چکیده:

مقاله حاضر نظام برنامه ریزی فضایی کشور روسیه را مورد بررسی قرار می دهد .مطالعه نظام برنامه ریزی
فضایی روسیه سه مرحله متمایز از یکدیگر را مشخص می سازد .مرحله نخست از قرن شانزدهم تا اوایل قرن
بیستم میالدی را شامل می شود ،این دوره دوره ای است که منشا برنامه ریزی فضایی شکل گرفته و در
طول حدود  255سال به مرور بسط می یابد .مرحله دوم به دوران سلطه اتحاد جماهیر شوروی اختصاص
دارد ،دورانی که در سایه تکیه بر قدرت متمرکز دولتی و تفکرات سوسیالیستی به نوعی برنامه ریزی فضایی
افول کرده یا با نقطه نظرهایی خاص و متمایز پیاده می شود .مرحله سوم تشکیل فدراسیون روسیه در اواخر
قرن بیستم میالدی تا به امروز را در بر می گیرد ،بازه ای که طرح های برنامه ریزی قلمرو با تکیه بر
مجموعه قوانین توسعه شهری فدرال ،در سطوح مختلف ملی ،منطقه ای و محلی اعمال شده و نوید حرکتی
قاعده مند را می دهد که چشم انداز آن فراهم ساختن بستر مناسب تر برای انسجام بیشتر ،شفافیت و
مشارکت بازیگران مختلف ،تحقق پذیری و کارآمدی است.
کلید واژه :نظام برنامه ریزی فضایی ،روسیه ،طرح های برنامه ریزی
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فتح شهر قزوین و تحوالت کالبدی فضایی آن در دوران اسالمی
(قرن اول تا اوایل قرن ششم هجری قمری)
پارسا ارباب

چکیده:

مقاله حاضر به فتح شهر قزوین و تحوالت کالبدی فضایی آن در دوران اسالمی (قرن اول تا اوایل قرن ششم
ه .ق ).می پردازد .هرچند مطابق با منابع موجود ،جزئیات مربوط به چگونگی فتح قزوین از سوی مسلمانان
چندان روشن نیست ،ولیکن به نظر می رسد این امر در یک نوبت و به سادگی محقق نشده است .از این پس
قزوین به عنوان یکی از ثغور مهم اسالم که خصوصا از سوی دیلمیان مورد تهدید است مطرح بوده که تالش
دستگاه خالفت از طریق ذکر احادیث و روایاتی چند برای القا موقعیت و منزلتی خاص برای آن در خصوص
سکونت و دفاع نیز به احتمال قوی به این دلیل است .به نظر می رسد نخستین گام مهم و قابل توجه در
رابطه با شهر قزوین ایجاد دو شهر قلعه به نام های مدینه موسی و مدینه مبارکه در فاصله کمتر از هزار
متری از شهر موجود ،در زمان خلفای عباسی است .این در حالی است که شاید به نوعی نقطه عطف وقایع و
تحوالت اثرگذار بر قزوین ،سفر هارون الرشید و بنای مسجد جامع ،اقدام جهت توسعه شهر و اهتمام به
احداث بارو باشد که موقوفاتی نیز در این زمینه تخصیص می یابند .از این زمان است که در توصیف قزوین از
اعتبار یافتن آن سخن به میان رفته و حدود و ثغور شهر کم کم شکل گرفته و مشخص می شود ،حدودی که
در قالب آن ،شهر در طول قرون سوم (تکمیل شدن باروی شهر) تا ششم ه .ق .توسعه یافته است .قزوین در
دوره سلجوقیان (قرن پنجم و ششم ه .ق ).و خصوصا به علت پیشرفت فرقه اسماعیلیه در ناحیه الموت ،از
سوی سالطین سلجوقی مورد توجه قرار گرفته و در این بازه زمانی ابنیه و عمارات متعددی در شهر احداث
می شود.
کلید واژه :شهر قزوین ،دوره اسالمی ،تحوالت کالبدی فضایی

آمایش فضایی شهر 444 
بررسی اثرات نصب  GPSبر عملکرد رانندگان بخش عمومی
امیر عمو رمضان زاده ،آتوسا پارسا ،وحید هاشمی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات حاصل از نصب  GPSبر عملکرد رانندگان بخش عمومی و خصوصی
است که به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است .نمونه این پژوهش به روش تصادفی چند مرحله ای
انتخاب شد و داده ها از طریق پاسخگویی به پرسش نامه محقق ساخته توسط  445راننده بخش عمومی و
خصوصی و 45نفر از مدیران خطوط که از استفاده کنندگان سیستم  GPSدر سال  7447در منطقه4
شرکت واحد اتوبوسرانی استان تهران بودند حاصل شد .نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد رانندگان در
بخش عمومی و خصوصی پس از نصب GPSباالتر از حد متوسط میباشد .هم چنین وضعیت سنی و
تحصیلی و سابقه کار بر میزان عملکرد رانندگان پس از نصب  GPSتاثیری ندارد اما نوع گروه شغلی بر
عملکرد رانندگان پس از نصب  GPSتاثیر دارد.هم چنین نتایج نشان داد که عملکرد رانندگان بخش عمومی
از عملکرد رانندگان بخش خصوصی پس از نصب  GPSبهتر است.
کلید واژه :مدیریت حمل ونقل شهری  .سیستم  . GPSعملکرد رانندگان
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مینیمم سازی پخش بتن آماده با برنامه ریزی خطی
میر حیدر هاشمی

چکیده:

با بزرگ شدن شهرها و افزایش ترافیک نیاز به مدیریت کارآمد و تصمیم گیری مبتنی بر روشهای علمی بیش
از پیش محسوس است .ترافیک فقط یک معضل رفت و آمدی نیست ،بلکه با خود آلودگی هوا ،اتالف وقت،
بر هم زننده ی بهداشت روانی جامعه ،اتالف کننده ی منابع و  ...را به همراه دارد .پاسخ علمی برای چگونگی
و مشکالت پخش مواد تولیدی با کمترین مسافت ،با توسعهء تکنیک های تحقیق در عملیات و آنالیز شبکه
امکان پذیر است .در این تحقیق هزینه و مسافت پخش بتون آماده ،با برنامه ریزی خطی ،مینیمم سازی شده
و برنامه ی کامپیوتری برای مدیریت پخش ارائه گردیده است .این برنامه به مهندسین و مدیران ساخت
کمک می کند ضمن پخش بتن با کمترین هزینه و مسافت ،در برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده ی
سیستم ،بهتر عمل نمایند.
کلید واژه :برنامه ریزی خطی ،مینیمم سازی ،پخش بتون آماده.

آمایش فضایی شهر 444 
پیشگیری و کنترل حوادث ترافیکی با اولویت موتورسیکلت
زینب یعقوب پور ،سعید گیوه چی ،مهناز نصرآبادی

چکیده:

تقریبا از حدود  75میلیون وسیله حمل و نقل جاده ای موجود در شبکه ترابری کشور حدود نیمی از آنها
مربوط به آمار موتورسیکلت های در حال تردد در سطح راههاست که درصد ناچیزی از سفرهای انجام شده را
شامل می شوند اما نسبت سفر انجام شده در مقایسه با تلفات تصادفات موتورسیکلت بسیار پرهزینه و خسارت
آور است با این وصف با روند رو به رشد استفاده از موتورسیکلت روبرو هستیم.یکی از دالیل آن را می توان
افزایش هزینه های سفر بویژه درون شهری را نام برد .راکب موتور مبدا تا مقصد را همه اوقات می تواند با
این وسیله انجام دهد و همچنین میزان انعطاف پذیری باالبویژه در ترافیک شهری وکاهش فوق العاده مدت
زمان های سفر بویژه در ساعات اوج و راحتی فرار از صحنه تخلف می تواند از امتیاز های این وسیله
محسوب شود .در این مقاله سعی شده است با تکیه بر آمار تصادفات موتورسیکلت ( آمار موجود در منطقه 7
شهرداری تهران)این معضالت مورد بررسی قرار گیرد و خالء های قوانین و عدم اجرای قوانین شناسایی و در
نهایت پیشنهادهایی به منظور کاهش این معضالت ارائه گردد.
کلید واژه :موتور سیکلت ،قوانین ،تصادفات ،تخلفات
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معرفی سیستم های تشخیص زلزله و اعالم هشدار جهت جلوگیری از خارج شدن قطار از خط
فرامرز پرهازه ،مجید ابراهیمی نیا

چکیده:

این نوشته با ارائه تاریخچه ای از اولین سیستم های هشدار موج Pتوضیحاتی در باره سیستم های هشدار
اولیه ، UrEDAS ،تشخیص فوری زلزله ،و سیستم هشدار شامل  UrEDASفشرده ،تجهیزات جدید
 FREQLو غیره سعی نموده ضرورت استفاده از چنین سیستم هائی را در صنعت حمل و نقل ریلی بیان
نماید .همچنین نمونه واقعی برای ممانعت از وقوع حادثه توسط چنین سیستم هائی آورده شده است .در این
زمینه مشکالت ناشی از بکارگیری سیستم های هشدار دهنده ( JMAآژانس هواشناسی ژاپن) ،مورد بحث
قرار گرفته است.
کلید واژه :سیستم هشدار اولیه موجUrEDAS ،FREQL ،UrEDAS ،P

آمایش فضایی شهر 447 
ارزیابی آثار اجتماعی بهسازی و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس در منطقه 71
موسسه فرهنگی جهان کتاب
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه چهارده

چکیده:

با توجه به استفاده بسیار زیاد مردم از اتوبوس به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستم حمل و نقل عمومی
احداث ایستگاه های اتوبوس شهری به تعداد الزم ،با کیفیت مناسب و در فواصل مشخص اهمیت ویژه ای
دارد .دستیابی آسان به ایستگاه های اتوبوس ،طراحی استاندارد ایستگاه ها و برخورداری از امکانات مناسب
می توانند میزان استفاده شهروندان از اتوبوس را افزایش دهد و مانند سایر مبلمان شهری سیمای شهری را
نیز تحت تاثیر قرار دهد .در بسیاری از کشور جهان توجه بسیار ویژه ای به ایستگاه های اتوبوس می شود و
عالوه بر رعایت شاخص های مورد نیاز در طراحی و جانمایی آنها ،استفاده های دیگری از این مبلمان مهم
شهری می شود و به بررسی و ارزیابی آثار و نتایج مختلف اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته می شود .تحقیق
حاضر نیز با هدف ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه بهسازی و نگهداری ایستگاه های حمل و نقل عمومی با
تکیه بر ایستگاه های اتوبوس در شهرداری منطقه  72تهران انجام شده است .در این تحقیق از ترکیبی از
تکنیکهای کمی و کیفی از قبیل مصاحبههای عمیق ،مشاهده ،مطالعات اسنادی و کتابخانه ای ،طراحی مدل
مفهومی و پیمایش به صورت تکمیل پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شد .نتایج این گزارش نشان
دهنده آثار مثبت متعددی به صورت بالقوه با توجه به ماهیت پروژه بوده است اما مشکالت زیادی در زمینه
حمل و نقل برای مردم منطقه وجود دارد که تنها با ساماندهی ایستگاه های اتوبوس از میان نمی رود و برای
دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده برای طرح باید در جهت بهبود وضعیت کلیه جنبه های سیستم حمل و
نقل عمومی گام های مناسبی برداشته شود.

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

اولویت بندی نواحی ترافیکی در محدوده زوج و فرد شهر تهران به منظور قیمت گذاری
پارکینگ های حاشیه ای
مونا مصلی نژاد ،یعقوب آزاده دل ،سعید دلیرپور

چکیده:

مکان های پارک به عنوان پایانه های سفرهای درون شهری ،نقش بسیار مهمی در سیستم حمل و نقل ایفا
می نماید .این نقش در مراکز عمده سفر اهمیت بیشتری یافته و کمبود این مکان ها باعث بروز مشکالتی
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
که همیشه افزایش عرضه و امکانات را نمی توان به عنوان تنها راهکار بهبود وضعیت و عملکرد تسهیالت و
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
پارک حاشیه ای در این محدوده ها می تواند اثرات مناسبی روی عملکرد شبکه های بخش های مرکزی
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.
کلید واژه :پارکینگ – قیمت گذاری – محدوده زوج و فرد

آمایش فضایی شهر 444 
اولویت بندی خطوط اتصال کالنشهر تهران به شهرهای حومه ای به وسیله خطوط سریع السیر
ریلی با استفاده از نرم افزار EMME/2
سعید دلیرپور ،یعقوب آزاده دل  ،مونا مصلی نژاد

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
در شهر تهران باعث گردیده که شه رهای حاشیه ای نقش خوابگاه شهر تهران را ایفا کنند .باتوجه به سیاست
های کالن کشور در هدفمند سازی یارانه ها و بهینه سازی مصرف انرژی انتظار می رود گرایش به حمل و
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
می گردد .امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته بعد از ارتقاء و ایجاد سیستم های حمل و نقل عمومی راحت،
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
در بسیاری از موارد از معضالت ترافیکی شهر کاست .در این مطالعه پس از شناخت شرایط تهران و با توجه
به تقاضای در حال رشد سفر شهرهای اقماری به/از تهران ،استفاده از سیستم های جدید حمل و نقلی اجتناب
ناپذیر است .بدین منظور  2کریدور خطوط اکسپرس از شهرهای اقماری به تهران مورد تایید شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه (مترو) تحت بررسی قرار گرفت .این سناریوهای  2گانه برای یک ساعت اوج صبح
سال  7444در نرم افزار  EMME/2تحلیل گردید و شاخص های حمل و نقل حاصل از این مدلسازی با
یکدیگر مقایسه و اولویت هایی جهت احداث این کریدورها پیشنهاد شد.
کلید واژه :تاثیر سنجی ترافیکی ،شهرهای اقماری ،خطوط انبوه بر
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بررسی توسعه و انتقال تکنولوژی در صنعت حمل و نقل درون شهری
سیدعبدالحسین پورجعفر

چکیده:

یکی از مکانیزمهای اصلی در راستای تامین هدف انتقال و توسعه تکنولوژی حمل و نقل ،ایجاد مراکز انتقال
تکنولوژی در سه سطح ،کشور ،منطقه و بینالمللی می باشد .این مراکز میتوانند در فرایند انتقال و توسعه
تکنولوژی در هر صنعت نقش مهم و اصلی را ایفا نمانید .این مراکز دارای چندین نقش در ابعاد مختلف
هستند که در این مقاله به بررسی مراکز انتقال تکنولوژی و جایگاه آنها در نظام تکنولوژی در سطح یک
صنعت پرداخته خواهد شد.

آمایش فضایی شهر 444 
نقش کشاورزی شهری در همپیوندی شاخصهای توسعهی شهری پایدار
احمد پورمختار

چکیده:

امروزه پدیدهی کشاورزی شهری به عنوان یکی از محورهای اصلی تحقق توسعهی پایدار شهری به شمار
میآید .کشاورزی شهری عالوه بر تأثیر فراوانی که در توسعهی اقتصادی پایدار شهری و افزایش خوداتکایی
اقتصاد محلی در شهرها میشود ،در پیشبرد ابعاد دیگر توسعهی شهری از جمله توسعهی زیستمحیطی،
اجتماعی و همچنین توسعهی کالبدی شهرها نیز بسیار مؤثر است .تحقق مفهوم توسعهی شهری پایدار
مستلزم تحقق همگرایانهی مفهوم پایداری در ابعاد گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی در
بستر شهر است .کشاورزی شهری میتواند نقش مؤثری در همپیوندی شاخصهای مختلف توسعهی شهری
پایدار داشته باشد .این مقاله با هدف بررسی نقش کشاورزی شهری در ایجاد همپیوندی بین شاخصهای
مختلف توسعهی شهری پایدار ،ابعاد گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی کشاورزی شهری
را مورد مطالعه قرار داده و در پایان با ارایهی جدولی نقش کشاورزی شهری در همپیوندی شاخصهای
گوناگون توسعهی پایدار شهری طبقهبندی شده است.

کلید واژه :توسعهی شهری پایدار ،توسعهی اجتماعی ،توسعهی اقتصادی
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ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون -شهری بر کیفیت محیط شهری
مطالعه موردی :خط یک قطار شهری مشهد
حانیه نورالهی ،ناصر برک پور

چکیده:

کیفیت محیط ،مقوله ای است که در دهه های اخیر در کانون توجه محققان شهری قرار گرفته است .عوامل
فراوانی بر کیفیت محیط شهری تاثیرگذار می باشد که یکی از مهم ترین آنها ،حمل و نقل شهری است.
حمل و نقل شهری از آنجا که بر میزان تردد شهروندان و همچنین مکان یابی کاربری ها و تعریف فضاها
موثر است ،می تواند بر کیفیت محیط شهری تاثیرات مثبت یا منفی داشته باشد .نوعی از حمل و نقل شهری
که در این پژوهش مد نظر قرار دارد ،حمل و نقل ریلی درون شهری و به طور خاص قطار سبک شهری 7می
باشد .با توجه به مزایای حمل و نقل ریلی درون شهری همچون سرعت ،نظم ،دوری از ترافیک ،امنیت و
بیشتر بودن تعداد استفاده کنندگان از این سیستم در مقایسه با سایر سیستم های حمل و نقل عمومی ،ازاین
رو تاثیراتی که این سیستم می تواند بر محیط شهری پیرامون خود و همچنین کل شهر داشته باشد ،بارزتر
می باشد .در این پژوهش تاثیرات احداث سیستم ریلی درون شهری در خط یک قطارشهری مشهد و سه
ایستگاه طالقانی ،پروین اعتصامی و نمایشگاه بررسی و ارزیابی شده است .در جمع آوری اطالعات از تکنیک
های مصاحبه ،پرسشنامه ،برداشت میدانی و بررسی اسناد و در تحلیل آنها از نرم افزار  SPSSو مدل تحلیل
سلسله مراتبی 4استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد آثاری همچون افزایش آلودگی صوتی به
واسطه خطوط روزمینی (زیست محیطی) ،ایجاد تصور رفاه و سعادت در ذهن شهروندان و افزایش نشاط و
بازده (اجتماعی) ،تقویت استخوان بندی شهر (کالبدی – عملکردی) در مناطق مورد بررسی دیده شده است.
اما ،بر خالف برخی از تحقیقات مشابه ،آثاری همچون کاهش مالکیت خودروی شخصی (زیست محیطی)،
تاثیر منفی بر انسجام و هویت محله ای به دلیل حضور افراد بیگانه در محله (اجتماعی) ،افزایش قیمت زمین
و به تبع آن تغییر در نوع کاربری زمین (کالبدی – عملکردی) ،مشاهده نشده است.
کلید واژه :محیط شهری ،کیفیت محیط ،حمل و نقل عمومی ،حمل و نقل

آمایش فضایی شهر 444 
بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر
پویان شهابیان

چکیده:

این مقاله که برگرفته از رساله دکتری شهرسازی نگارنده است  .در این تحقیق اثرات گردشگری شهری در
توسعه پایدار شهر به چالش کشیده شده است  .در اکثر تحقیقات انجام شده حضور گردشگری در شهر مثبت
ارزیابی شده و اثرات منفی و مخرب و ضد توسعه آن نادیده انگاشته شده است  .این تحقیق به بررسی آثار
مثبت و در کنار آن  ،اثرات منفی گردشگری شهری می پردازد و ارتباط درونی آن ها را در راستای دستیابی
به پایداری مورد تحلیل قرار می دهد  .در عین حال  ،توجه به ادراک ساکنان شهر مقصد گردشگری در
رابطه با اثرات این صنعت را به عنوان یک اصل اساسی در ارزیابی میزان موفقیت و پایداری گردشگری مورد
توجه ویژه قرار داده است  . .نتایج تحقیق در رابطه با ادراک ساکنان شهر گردشگر پذیر سرعین حاکی از آن
است که گردشگری در بخش های زیادی نه تنها کمکی به پایداری نکرده بلکه ضد آن عمل کرده است  .لذا
الزم است نتایج و اثرات منفی محتمل گردشگری شهری در راستای پایداری شهر مورد توجه ویژه قرار گیرد.
کلید واژه :گردشگری شهری  ،اثرات  ،ادراک ساکنان
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ارائه مدل نظارت و کنترل در شهرداری تهران
علیرضا علی احمدی ،آرزو نیک برد

چکیده:

بدون تردید استقرار نظام جمهوری اسالمی در کشور ایران ،ضرورت تحقیقات دامنه دار و گسترده ای با بینش
اسالمی در تمام زمینه ها را ایجاب می نماید .در این مقاله ،ابتدا مفاهیم نظارت و کنترل از دیدگاه مدیریت
اسالمی و مدیریت علمی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با بکارگیری متدولوژی رویش نظریه ها به
عنوان روش تحقیق کیفی ،با مصاحبه با مدیران سازمان بازرسی در بخش ها و مناطق مختلف شهرداری
تهران ،موضوع نظارت و کنترل در شهرداری تهران بررسی و تحلیل شد .تحلیل داده ها در سه مرحله
کدگذاری باز ،کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری نشان داد شهرداری تهران با توجّه به پیچیدگی و
گستردگی فعالیتها و وظایف با پدیده ای با عنوان الزام مدیران به پاسخگویی مواجه هستند.که موجب
راهبردهایی همچون نظارت مستمر عینی و مشارکت مؤثر شهروندان می شود .عوامل زمینه و بستر ساز هم،
نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ،وجود جناح گیری سیاسی و ارائه گزارشات شفاف به
شهروندان می باشد .و پیامد راهبردها هم ،اعتماد شهروندان به مدیران شهری ،ایجاد حکمروایی مطلوب و
شهری و...می باشد.
کلید واژه :شهرداری  -شهروندان  -پاسخگویی  -نظارت همگانی

آمایش فضایی شهر 444 
نقش صنعت نساجی در کاهش هزینههای عمرانی شهرداری
الهه نیازخانی ،سید محسن طباطبایی

چکیده:

یکی از عوامل مهم جهت توسعه پایدار ،درآمدزایی و کاهش هزینهها ،استفاده صحیح از صنعت و تکنولوژی
روز دنیا می باشد .از مشخصه های مبانی مدیریت نوین ،بهره گیری از صنایع مختلف جهت تحقق امر توسعه
پایدار که از نشانه های اقتصاد سالم و پویا است ،می باشد .در همین راستا صنعت نساجی که از قدیمی ترین
صنایع تمدن بشری به شمار می رود ،با معرفی منسوجات فنی 7حوزه های راهبردی گسترده تری را نسبت
به گذشته شامل شده است .یکی از حوزه های کاربرد این منسوجات ،مقوله عمران و راه سازی می باشد .این
منسوجات دارای کارایی صنعتی بوده و از خصوصیات آنها می توان به عواملی چون سرعت نصب باال و
کاهش هزینه اجرا ،افزایش دوره بهره برداری ،افزایش ظرفیت باربری و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری اشاره
نمود .ژئوسنتتیک ها 4که از مهم ترین خانواده های منسوجات فنی می باشند ،مصنوعات و پوششهای
ساخته شده از الیاف تولید شده از مشتقات نفتی هستند که ویژگی اصلی آنها ،فساد ناپذیری در مقابل عوامل
درون خاک است .این مقاله با رویکردی کاربردی به توصیف نقش این نوع منسوجات فنی در کاهش هزینه
های عمرانی و افزایش کیفیت پروژه های شهرداری پرداخته است .در بخش نخست این مقاله ،ژئوسنتتیک
ها ،مهمترین مشتقات آنها و نیز کاربرد این منسوجات در حوزه عمران و راه سازی معرفی شده و در ادامه به
نقش راهبردی ژئوسنتتیک ها در کاهش هزینه های برخی از پروژه های عمرانی در کشورهای پیشرفته
پرداخته شده است.
کلید واژه :توسعه و درآمد زایی پایدار ،صنعت نساجی

  445چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

استفاده ترکیبی از کاوش قوانین وابستگی و روشهای خوشه بندی برای یافتن ارتباط بین تکه
مسیرهای ارتباطی در پایگاه داده ثبت وقایع ترافیکی
وحید دهقان

چکیده:

تحلیل روابط معنی دار در داده های خرید مشتریان ازموضوعات سابقه دار داده کاوی است ،که راه حل آن
تحلیل و کاوش قوانین وابستگی است ،در این مقاله قصد داریم که رویکردی مناسب برای یافتن تکه مسیر
هائی که ارتباط تنگاتنگی به لحاظ عبور و مرور بر هم دارند را در قالب قوانین وابستگی ارائه کنیم ،این
رویکرد شامل تکنیکهائی از داده کاوی و روشهای خوشه بندی می باشد .عملکرد ما در این تحقیق مبتنی بر
بررسی روشهای خوشه بندی و روش تولید قوانین وابستگی است .ابتدا با تعریف معیارهائی متغیرهای همگن
را به روشهای مختلف خوشه بندی کرده و سپس قوانین وابستگی را از هرکدام از خوشه های بدست آمده
استخراج می کنیم ،با توجه به داده های موجود برای تشخیص خوشه ها عالوه بر معیارهای موجود در
روشهای خوشه بندی گراف اقدام به وزن گذاری ارتباطات تکه مسیر ها خواهیم نمود .با توجه به نوع
متغیرهای موجود که وضعیت ترافیکی تکه مسیرها می باشد برای تعریف معیار شباهت از روشهای خوشه
بندی گراف کمک خواهیم گرفت .رویکرد مبتنی بر شبکه ما نیاز به جستجو در لیست های حجیم را کاهش
داده وموجب تولید قوانین جذاب با سرعت تولید باال می شود .رویکرد ارائه شده بر روی حدود  4444تکه
مسیر که وضعیت آنها نسبت به هم در زمانهای  74دقیقه ای سنجیده شده و بصورت رکوردهائی شامل
مجموعه آیتم درآمده است اعمال خواهد شد.
کلید واژه :کشف نقاط پرترافیک شهر خوشه بندی گرافها ،داده کاوی

آمایش فضایی شهر 447 
انجام خدمات پژوهشی و مطالعاتی در فرایند تهیه طرح مضوعی-موضعی اراضی ذخیره
توسعه و نوسازی شهری تهران
مطالعات راهبردی  -ساختاری و پایگاه اطالعات مکانی
مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاههای انسانی /معاوز

چکیده:

سند پیش رو خالصه ای از دستاورد نهایی طرح پژوهشی و مطالعاتی می باشد که در فرایند تهیه طرح
موضوعی – موضعی اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری تهران (بر اساس بند  4-2ضوابط و مقررات طرح
تفصیلی شهر تهران) و در چهارگام طراحی ،ایجاد و ساماندهی پایگاه اطالعات مکانی ،مطالعات و برنامه
ریزی راهبردی ،مطالعات ساختاری و تدوین نحوه مواجهه و ساز و کار عملیاتی نمودن ذخائر ،به کارفرمائی
اولیه سازمان نوسازی و کارفرمائی نهائی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و توسط مرکز
پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاهها به انجام رسیده است .در ساختار نخستین این طرح که از سال 7444
آغاز شد ،در بدو امر و جهت سهولت انجام مطالعات ،تهران بر اساس ساختار طرح جامع به حوزه های
پنجگانه شمال شرق ،شمال غرب ،جنوب شرق ،جنوب غرب و مرکزی که هرکدام چند منطقه همجوار را در
بر داشتند ،تقسیم شده و  444ذخیره پراکنده در این مناطق مورد بررسی قرار گرفتند .در این فرآیند با توجه به
سوابق موضوع ،بر اساس نگاه استراتژیک به طرح ،چشم انداز ،اهداف و راهبردهای ذخائر توسعه و نوسازی
شهر تهران ترسیم و همچنین معیارهایی برای تعیین ذخائر جدید و اولویتبندی آنها تدوین شد .در مطالعات
ساختاری نیز تالش گردید ذخائر بر اساس پارامترهای مکانی موجود در طرح تفصیلی بررسی و با کمک
گرفتن از بازدیدهای میدانی و تصاویر ماهوارهای ،مورد تدقیق قرار گیرند .برونداد این تالش سه ساله ،مطالعه
بر روی بیش از  455قطعه موجود و پیشنهادی و تائید  244قطعه با مجموع وسعت  2724هکتار به عنوان
ذخیره توسعه و نوسازی در طرح تفصیلی شهر تهران ،به همراه پایگاه جامعی از اطالعات مکانی با قابلیت
اتصال به  webو ارائه بیش از  45جلدگزارشات مدون با عناوین ذیل به معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری تهران میباشد.

الزم به ذکر است در گزارش پیش رو با توجه به حجم باالی گزارشات بالغ بر

 4555صفحه ،عالوه بر اینکه مطالعات راهبردی به صورت خالصه ارائه شده است ،در مطالعات ساختاری نیز
به ارائه اطالعات یک منطقه به صورت پایلوت و خالصه بسنده شده است .بدیهی است در صورت نیاز به
ارائه کل گزارش ،تمامی اسناد به همراه بانک اطالعاتی ذخائر در مرکز موجود و قابل بررسی می باشد.

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

کلید واژه :ذخائر توسعه و نوسازی -راهبردها -ساز و کار عملیاتی

آمایش فضایی شهر 444 
بتن رنگی غیر متعارف ،بتن سرامین
سید بدرالدین احمدی

چکیده:

خواص محصوالت بر پایه بتن رنگی مطابق فناوری های نوین قابلیت های متفاوت در فرآیند مقایسه انواع
محصوالت بتنی غیر متعارف با استفاده از پیگمنت های سرامیکی از نظر علم و مهندسی مواد به پارامترهای
مختلف کمی و کیفی مرتبط است .این پارامترها از مواد اولیه تا فرایند ساخت و انتقال تاثیر گذار هستند.
تاثیرات اغلب شامل:
-

خردایش و قابلیت دانه بندی مواد

-

قالب پذیری و شکل دهی دلخواه

-

ضربه پذیری و مقاوم به فرسایش

-

ارزانی محصوالت و سادگی نصب

-

چیدمان سریع در هنگام کار

-

یکپارچگی و یکنواختی مواد

-

صافی سطح مناسب در صورت نیاز

-

مقاوم در برابر حرارت ،برودت و شعله

-

صرفه جویی اقتصادی مضاعف

-

تسریع و تسهیل در فرایند تولید

-

کنترل مستمر کیفیت محصول

کلید واژه :بتن رنگی ،پیگمنت سرامیکی ،بتن غیر متعارف

  442چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی اجمالی طرح احداث تونل طویل ریلی البرز
محسن هاشمی ،محمدعلی کرونی

چکیده:

امروزه مهمترین عوامل موفقیت و جذابیت راهآهن ،سرعت ،دقت ،امنیت و آسایش آن است و بدون وجود
هرکدام از این خصوصیات ،شبکه ریلی کارائی الزم را نخواهد داشت .برتریهای حمل و نقل ریلی نسبت به
سایر شقوق حمل و نقل ،زمانی بیشتر آشکار میگردد که ترکیبی از راهآهن برقی ،خطوط و قطار سریعالسیر و
تونلهای طویل ریلی با یکدیگر آمیخته شوند .در این میان تونلهای طویل ریلی دارای ویژگیهای منحصر
بفردی هستند که کوتاه شدن مسیر و به تبع آن کاهش زمان سفر و نیز افزایش ظرفیت حمل و نقل بار و
مسافر از آن جمله میباشند .سالیان متمادی بحث حمل سریع مسافر و کاال با کمترین آثار منفی
زیستمحیطی و ایمنی و آسایش بیشتر نسبت به خطوط جادهای در کریدور تهران  -شمال با طرح یک مسیر
ریلی سریعالسیر مطرح بوده است .این مهم بدون احداث تونل آن هم از نوع تونلهای عمیق و طویل ریلی با
توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه در طول مسیر مذکور میسر نمیباشد .با توجه به وسعت کشور ،فاصله
شهرها و تمرکز جمعیت در کوهپایهها و ارتفاعات سلسله جبال البرز و زاگرس ،استفاده از خطوط ریلی آن هم
از نوع پرسرعت ،بدون استفاده از تونلهای طویل و عمیق امکانپذیر نیست .با توجه به حجم انبوه مسافران و
بار که در ماههای مختلف سال در مسیر تهران  -شمال در حال تردد میباشند ،ایجاد و توسعه شبکه حمل و
نقل ریلی به طور واضحی خودنمایی میکند .در این راستا توجه به راه ارتباطی مناسب و البته پاسخگو به
حجم تقاضای مسافران ،ایجاد مسیر ریلی جدیدی را به منظور دسترسی به استانهای شمالی کشور و تسهیل
این ارتباط پر رنگتر از همیشه میگرداند .این خط ریلی اقتصاد دو سوی البرز را بهم پیوند میزند و این اجازه
را خواهد داد که با سرعت  455کیلومتر در ساعت در حداکثر  45دقیقه از تهران به آبهای دریای خزر رسید.
این بدین معنی است که فاصله  4/4ساعته در زمان غیر شلوغ و  4ساعته در زمانهای شلوغ به نیم ساعت
تقلیل پیدا خواهد کرد و لذا صرفهجویی کالنی در مصرف سوخت و همچنین وقت مردم را به ارمغان خواهد
آورد .در این راستا ایده ایجاد مترواتصال سریعالسیر در جهت ارتباط با استانهای شمالی کشور طرحی نو
میباشد که در این مقاله به مطالعات مقدماتی و مباحث پیرامون آن که شامل مطالعات راهبردی،
امکانپذیری و مسیریابی اولیه میباشد؛ توجه گردیده است.
کلید واژه :راهآهن برقی ،قطار سریعالسیر ،تونل طویل ریلی

آمایش فضایی شهر 444 
بررسی میزان انطباق ساختار اصلی شهر مشهد با تصویر ذهنی ساکنین و زائرین
حسین مبینی

چکیده:

در این پژوهش به دنبال ارزیابی میزان هماهنگی نقشه ذهنی ساکنین و زائرین شهر مشهد و ساختار اصلی
این کالنشهر بوده و برای این منظور با استفاده از مبانی نظری و برداشت های میدانی ،ساختار اصلی و نقشه
ذهنی ساکنین و زائرین شهر مشهد مشخص و با یکدیگر مقایسه شد .نتایج نشان داد یکی از دالیل اصلی
مشکالت ترافیکی شهر مشهد عدم هماهنگی میان ساختار اصلی شهر مشهد و نقشه ذهنی زائرین و ساکنین
این شهر می باشد .زیرا هر فرد متناسب با نقشه ذهنی خود به جهت یابی و حرکت در شهر خود می پردازد.لذا
اگر ساختار اصلی طراحی شده دارای نقش ضعیفی در تصویر ذهنی حاضرین در شهر داشته باشد ،مورد
استفاده قرار نخواهد گرفت ،و معابری برای جابه جایی انتخاب میشوند که در نقشه ذهنی حاضران در شهر
جایگاهی داشته باشند .به این ترتیب باید ساختار اصلی طراحی شده(جدید) شهر ها را در نقشه ذهنی حاضران
ر شهر تقویت نمود.
کلید واژه :تصویر ذهنی ،ساختار اصلی ،مشکالت ترافیکی
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بررسی تطبیقی فضایی-کالبدی شهرهای جدید اطراف تهران
سیده منظر خالقی

چکیده:

با توجه به رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شهرها ،ضرورت ایجاد شهرهای جدید در اطراف
کالنشهرها احساس میشود .برای استقرار این شهرها اهداف خاصی مطرح است که از جمله ی آن سرریز
پذیری جمعیت مادر شهرها میباشد .طرحهای جامع شهرهای جدید در برنامه ریزی و عمران این شهرها از
اهمیت زیادی برخوردارند ،اما اینکه آیا شهرهای ایجاد شده با افق دید این طرحها همخوانی دارند یا خیر
مسئله ی مهم تحقیق حاضر است .بدین منظور معیارها و شاخصهای کالبدی که دارای اهمیت بیشتری
هستند انتخاب شده و سپس به بررسی و تطبیق آنها با طرح جامع و طرح پیشنهادی ،پرداخته شده .در این
راستا از مدل فازی در برنامه  MATLABاستفاده شده .دیدگاه غالب در این تحقیق ،دیدگاه سیستمی است،
از اینرو در تحلیل های انجام شده نه تنها به سرانه های کاربریهای مهم پرداخته شده ،بلکه موفقیت این
شهرها در جذب جمعیت نیز در نظر گرفته شده است.
کلید واژه :تهران ،شهرهای جدید ،منطق فازی

آمایش فضایی شهر 444 
برنامه ریزی محله محور در بافت فرسوده بر پایه رویکرد نوشهرگرایی
محمد امین رضاییان

چکیده:

محالت شهری یکی از عناصر مهم و موثر تشکیل دهنده حیات اجتماعی شهری هستند .در گذشته ،نقش و
کارکرد محالت  ،موجب میشد که افراد ساکن ،پیوندهای اجتماعی بیشتری نسبت به امروز داشته باشند .در
نظریه ها و رویکردهای مختلف مرتبط با توسعه محله ای نوین ،اهمیت مشارکت اهالی محله  ،در قالب الگو
های برنامه ریزی فرآیندگرا و تعامل محور ،هم چنان مورد تاکید قرار گرفته است .در این میان برنامه ریزی
اجتماعات محلی با بهره گیری از دیدگاه پایین به باال ،بر توانمندسازی ،افزایش سرمایه های اجتماعی و
مشارکت جمعی ساکنین محالت تاکید دارد .برنامه ریزی محله محور در برنامه ریزی شهری ،با هدف
گردهم آوردن گروههای مختلف درگیر یا ذی نفع و توجه به نیازها و خواسته های همگانی ایشان در تهیه
طرح ها و برنامه ها مطرح شده است .این رویکرد امروزه خود را در اندیشه های نوشهرگرایی ،هم چنان
دنبال می کند .رویکرد نوشهرگرایی بر ارزش های سنتی شهرها تکیه دارد .اصولش بر بازگشت به ساختار
سنتی محالت تاکید می کند و به نظر می رسد قادر است با توجه به ظرفیت های نوین اجتماعی،
راهکارهای موثری را در راستای احیای بافت های کهن و رو به افول شهری ارایه دهد .در این راستا این
مقاله تالش دارد با استفاده از رویکرد نوشهرگرایی و تاکید بر حفظ و احیای ارزش های محله محوری ،ارتقا
عملکرد و افزایش کارایی محله را دنبال نماید.
کلید واژه :مشارکت  ،سرمایه های اجتماعی ،نوشهرگرایی
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برنامهریزی کاربری زمین شهری با استفاده از مدل اوتوماتای سلولی
نمونه موردی :منطقه یک شهر اصفهان
مسعود سجادی

چکیده:

استفاده بهینه از زمین و برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،یکی از مسائل مهم و اساسی در نظام برنامهریزی
شهری میباشد و باید با هدایت آگاهانه توسعه شهر از رشد بی رویه شهرها و اتالف بیهوده زمینهای
کشاورزی جلوگیری کرد .با توجه به اهمیت و ضرورت بحث برنامهریزی کاربری اراضی شهری و مشکالت
فراوان شهرهای امروزی ،الزم است از روشها و ابزار جدیدی که بتوانند در تصمیمگیری به برنامهریزان
کمک کنند ،استفاده نمود .از جمله این روشها ،روشهای مبتنی بر سیستمهای پشتیبانی برنامهریزی
میباشد .سیستمهای پشتیبانی برنامهریزی بازوهای تصمیمگیری هستند و جنبه حمایتی در قضاوت دارند.
مدل اوتوماتای سلولی یکی از این روشهاست که به صورت یک سیستم پشتیبانی برنامهریزی پویا از طریق
شبیهسازی کاربریهای زمین شهری و پیشبینی تغییرات آن ،ساختار کاربری شهری را مورد آزمایش قرار
دهد و اثرات آن را مورد تحلیل قرار دهد .در اوتوماتای سلولی با تحلیل قابلیتسنجی اراضی و تخصیص
زمین به تقاضاهای کاربری زمین پیشبینی شده ،شکلهای مختلف آینده یک منطقه از طریق سناریوهای
مختلف تخصیص ،پیشبینی میشوند .نتایج بدست آمده نشان میدهد که بهترین تصمیمگیری برای منطقه
یک شهر اصفهان به کارگیری توسعه نواحی کارکردی محالت مسکونی در نواحی مناسب برای توسعه
مسکونی و توسعه فعالیتهای خدمات رفاهی در نواحی نسبتاً مناسب برای توسعه مسکونی است که از تحلیل
مرحله مناسبت محیطی حاصل شده است و همچنین توسعه اشتغال جهت حفظ جمعیت اصیل بافت تاریخی
منطقه را ،میتوان در نظرگرفت.
کلید واژه :برنامهریزی کاربری زمین شهری ،سیستم پشتیبان تصمیم

آمایش فضایی شهر 444 
تعامل میان طراحی شهری و معماری در فرآیند خلق فضای شهری
ندا فیضی نجفی

چکیده:

توجه به جایگاه و نقش معماری در طراحی شهری و چالش میان این دو حرفه  ،به نحو فزاینده ای مورد اقبال
نظریه پردازان ،اندیشمندان و نیز تصمیم سازان رشته طراحی شهری است .در ایران عدم هماهنگی ابزارهای
کیفی با نظام شهرسازی ،فقدان بلوغ رشته طراحی شهری و ناکارآمدی سیاستها و ابزار مدیریت شهری ،
چالش میان معمار و طراحی شهری را به صورت مدون نشان نمی دهد  .ارزیابی این رساله نشان می دهد که
بیشترین حیطه چالش برانگیز در ایران  ،موضوعات کنترل و ابزار کنترل طراحی شهری است .بر این اساس
استفاده و نقش دادن به معماری خالق در راستای ارتقای کیفیت محیطی و هدایت زمینه به سوی تنوع با
رعایت حد اغتشاش  ،می تواند کارساز باشد .در خصوص موضوع کنترل طراحی شهری و ابزار آن  ،مدیریت
حدود انعطاف پذیری در ابزار کنترل ،پرهیز از برخوردهای سلیقه ای در هدایت طراحی شهری و استفاده از
ابزار کنترل بازنگری طراحی شهری بر پایه اسناد هدایت  ،راهکارهای مناسب است.
کلید واژه :فضای شهری،تعامل ،خالقیت ،انعطاف
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تعیین معیارهای مطلوبیت نماهای شهری در منظر شبانه
مائده پورفتح اله ،محمد جواد مهدوی نژاد ،زهرا قاسمی

چکیده:

امروزه در بسیاری از شهرهای جهان برنامه ریزی منظر شبانه شهری همانند برنامه ریزی منظر روز اهمیت
دارد .نورپردازی جز جدایی ناپذیر در طراحی منظر شبانه شهرهاست و نورپردازی نماهای شهری یکی از
مهمترین مواردی است که باید به آن توجه شود .نما به عنوان بخشی تاثیرگذار درشهر ،می تواند موجب
افزایش و یا کاهش کیفیت فضاهای اطراف و یا منظر شهر شود .با توجه به اینکه نماهای شهری ،در شب با
نورپردازی تعریف می شوند .در این پژوهش ،میزان مطلوبیت نورپردازی نماهای دو منطقه از شهر تهران با
استناد بر نظریه پاسخدهندگو عوامل فنی-تکنیکی نورپردازی سنجیده شده است .سپس با استفاده از مدل
تحلیلی سوات نقاط قوت و ضعف سنجیده شده و راهبردهای الزم ارائه می گردد.

کلید واژه :مطلوبیت نماهای شهری-منظر شبانه-پاسخدهندگی-نورپردازی

آمایش فضایی شهر 447 
تولید شیشه دوجداره با استفاده از فناوری بازیافت شیشه
محبوبه پیمانکار ،فرزانه دربانیان ،زینب کارگر مقدم

چکیده:

با گسترش سریع شهرها و افزایش پسماندها ،بر مشکالت شهر و هزینه های حمل و نقل و دفع این
پسماندها افزوده شده و آثار جانبی آن را بر محی طزیست و سالمت بشر میتوان مشاهده کرد .پسماندهای
حاصل از فعالی تهای انسان ،سا لها طول میکشد تا تجزیه شیمیایی و فیزیکی شوند ،به همین علت
متخصصان بر این تال شاند که ضمن استفاده مطلوب از این منابع ،بتوان به طور بهینه و بدون بر هم زدن
نظم حیاتی آن را به طبیعت بازگردانند .امروزه در کشورهای مختلف جهان بازیافت زباله بسیار معمول است و
به علت اهمیتی که مواد اولیه در فعالیتهای صنایع دارند و نیز محدودیت منابع و افزایش قیمت اولیه مواد خام
و سرانجام به دالیل مالحظات زیست محیطی ،اجزای ترکیبی زباله نظیر کاغذ ،مقوا ،پالستیک ،فلزات و
شیشه از طریق بازیافت مورد استفاده مجدد قرار میگیرند .شیشه یکی از مواد قابل بازیافت است که در
صورت بازیافت میتواند صرفه جویی در استفاده از مواد خام را دربرداشته باشد ،همچنین به صرف هجویی در
مصرف انرژی منجر میشود.
از طرفی ساختما نها سر پناهی مناسب جهت حفظ آدمی در برابر شرایط نامساعد محیطی به منظور تأمین
آسایش و راحتی هستند ،لیکن حصول بخشی از این امر به استفاده درست از منابع انرژی باز میگردد .استفاده
مدبرانه از فناوریهای نوین ساخت وساز میتواند ضمن تحقق موارد یاد شده ،به میزان قابل توجهی از
مصرف بی رویه انرژی جلوگیری کند .از اینرو ما در این پروژه امکان ساخت شیشه های دوجداره را با استفاده
از فناوری بازیافت شیشه مورد بررسی قرار دادهایم.
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شناسایی عوامل کلیدی موفقیت طرح های نوسازی بافت های فرسوده
 دکتر علی اصغر پورعزت،محیا قناعی

: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

آمایش فضایی شهر 444 
طراحی شهری خورشیدی انفعالی :تاثیر هندسه و جهت گیری
مهرداد مظلومی

چکیده:

با تاکید بر کاربست انرژی ها نوشونده در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری ،الزم است تا طراحی شهری
نیز همانند معماری در راستایی گام بردارد که مصرف انرژی در حوزه شهری بهینه گشته و کاهش بیابد .از
آنجا که اقلیم گرم و خشک به عنوان بزرگترین پهنه اقلیمی ایران به شدت تحت تاثیر تابش خورشیدی می
باشد ،توسعه آتی شهر به همراه فرم و الگوی مورفولوژیک آن بایستی با مد نظر قراردادن میزان دریافت
انرژی برنامه ریزی شده تا رهیافت انفعالی میسرگردد .این پژوهش به بررسی تاثیر هندسه و جهت گیری
الگوی شکلی شهر با تاکید بر میزان دریافت انرژی خورشیدی پرداخته و نقش این عوامل را برای دریافت
بیشینه تابش و کمینه آن به ترتیب در دو فصل سرد و گرم مورد مداقه قرار می دهد .به این ترتیب حداکثر
آسایش حرارتی در معابر به عنوان بزرگترین فضای باز شهری تامین شده و شرایط سایت برای طراحی
معماری متناسب بوجود می آید.
کلید واژه :طراحی شهری انفعالی ،انرژی خورشیدی ،اقلیم گرم و خشک
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طراحی و پیاده سازی یک سامانه مردم گستر مکانی
 محمد طالعی،ندا رنجبر

: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

آمایش فضایی شهر 444 
هویت شهری و نابرابری فضایی در کالن شهر تهران
حسین خراشادی زاده ،حسین محمدیان ،محمدهادی پوینده

چکیده:

هویت مجموع ه ای از صفات و مشخصاتی است که باعث تشخیص فرد یا شیئی از افراد و اشیای دیگر می-
گردد و مکان بسترشکل گیری هویت ها است چرا که انسان همواره خود را وابسته و مربوط به مکان معینی
از سیاره زمین می داند .شهر نیز به عنوان یک مکان مهم ،تاثیر زیادی بر هویت ساکنین خود می گذارد .به
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
مقاله این است که بین برخورداری از امکانات در مکان های مختلف شهری و هویت افراد رابطه مستقیمی
وجود دارد.
این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد و باروش تحلیل عاملی ،تحلیل رابطه نابرابری فضایی و
هویت مکانی درپهنه شهر در سطح مناطق  44گانه کالن شهر تهران با تاکید برشاخص های فضایی کالبدی
حوزه فرهنگی -اجتماعی در سال  7444صورت گرفته است .به این منظور  74شاخص انتخاب شدند که این
شاخصها به  5عامل تقلیل یافتند و  44/474درصد واریانس شاخص ها را دربرمیگیرند .یافته های تحقیق
نشان می دهد مردم در مجموعههای کالبدی متفاوت ،رفتاری متناسب با آن را که توسط فرهنگ تعریف شده
است ،بروز میدهند .یعنی هرچقدر یک فضای شهری برخوردار از امکانات و خدمات شهری باشدو یا به
عبارتی به عدالت فضایی نزدیک باشد به همان میزان نیز در رفتار و فرهنگ ساکنان آن منطقه اثر مستقیم
خواهد داشت و میزان تعلق مکانی یا به عبارت دیگر هویت شهری قوی تری بین مردم آن منطقه شکل
میگیرد.
واژگان کلیدی :هویت ،هویت مکانی ،نابرابری فضایی،تحلیل عاملی،کالن شهر تهران
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مشارکت شهروندی و توسعه مدیریت پایدار شهری
مطالعه موردی :مناطق  7و  72شهر تهران
دکتر سیدموسی پورموسوی ،سمیه خسروی ،الله فرهادی

چکیده:

در حال حاضر بسیاری از دستاندرکاران امور شهری کشور بازنگری در شیوههای مدیریت شهری را ضروری
میدانند .علیرغم پیشینه طوالنی شهرنشینی و وجود الگوهای سنتی در ایران پیروی از الگوهای متمرکز
برنامهریزی و مدیریتی امکان دخالت و مشارکت شهروندان را در اداره امور شهرها نداده است ،که منجر به
نادیده گرفتن ذینفعان برنامهها و در نهایت عدم موفقیت برنامهریزیها شده است .یکی از الزامات مدیریت
پایدار شهری توجه به امر مشارکت مردم در امور شهر و محله و استیالی عقل و خرد جمعی بر
تصمیمگیریهای فردی است تا تحقق اهداف جمعی در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی امکانپذیر
گردد.
هدف از این پژوهش بررسی زمینههای تأثیرگذار در تفاوت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در منطقه
 7و  74شهر تهران با توجه به متغیرهای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی میباشد .در این پژوهش ،روش
تحقیق توصیفی -تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه و مصاحبه میباشد .ارزیابی
چگونگی مشارکت مردم در مدیریت شهری بهصورت مقایسهای و تطبیقی بین مناطق  7و  74شهر تهران
براساس متغیرهای نام برده شده در پژوهش با استفاده از روشهای آماری در محیط  Spssصورت گرفته
است .با استفاده از فرمول کوکران تعداد  724خانوار در مناطق بهصورت تصادفی انتخاب شدند .نتایج پژوهش
حاکی از این است که مشارکت مزیتهایی را برای ساکنان منطقه  74بهوجود میآورد که در پاسخگویی
ارزانتر و بهتر به نیازهای مشترکشان بازتاب مییابد .در مقابل در منطقه 7عدم نیاز اقتصادی و اجتماعی به
پایبندی به هنجارهای مشترک باعث شده است که گرایش عمومی در جهت پیدایش افراد بهصورت
موجوداتی منفرد ،با مسئولیت شخصی باشد.
واژگان کلیدی :مشارکت شهروندی ،توسعه ،مدیریت پایدار ،مناطق  7و  74شهرداری تهران

آمایش فضایی شهر 444 
تحلیل راهبردی مالحظات طبیعی و ژئومورفولوژیک در توسعه مناطق شهری
مطالعه موردی :محدوده شمالی منطقه  5شهرداری تهران
سید موسی پورموسوی ،الله فرهادی ،سمیه خسروی

چکیده:

ویژگیهای محیط طبیعی ،بخصوص ویژگیهای ژئومورفولوژیک در توسعهی مناطق شهری ،مالحظاتی را
ایجاب میکند .با توجه به اینکه بستر محیط طبیعی از واحدهای ژئومورفولوژیک تشکیل شده است ،لذا توسعه
مناطق شهری در این واحدها مالحظات خاصی را میطلبد .بهموازات توسعه شهرها و رشد شهرنشینی،
مسائل و مشکالت متعددی از جمله مسائل ژئومورفولوژیکی نیز گریبانگیر شهرها گردید و هرچه وسعت و
اندازه جمعیت شهر بزرگتر بوده ،پیامدهای منفی و زیانآور آن نیز شدیدتر است .هدف از انجام این تحقیق،
شناسایی و تحلیل اثرات ژئومورفولوژیک در محدوده شمالی منطقه  4شهرداری تهران میباشد .در این
مطالعه ابتدا به شناسایی عوامل ژئومورفولوژیکی محدوده مورد مطالعه پرداخته و سپس با توجه به شناخت
محدوده و مطالعات اولیه ،نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و فرصتهای ژئومورفولوژیکی بر توسعه شهری محدوده
شمالی منطقه  4با استفاده از روش ( SWOTمعیارهای زمینشناسی و دید و منظر (از دیدگاه
طبیعی))مشخص گردید .با استفاده از معیارهای زمینشناسی و دیدومنظر (از دیدگاه طبیعی) روش سوات اجرا
شد و در انتها راهبردهایی در محدوده مورد مطالعه ارائه شد.
واژگان کلیدی :زئومورفولوژی شهری ،راهبر ،مدل سوات ،توسعه مناطق ،منطقه  4شهرداری تهران.

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

پایان نامه ها

آمایش فضایی شهر 444 
امکان سنجی محالت پایدار شهری ،محله نازی آباد تهران
سپیده مخلصیان

چکیده:

در دهه های اخیر به دنبال مشکالت روز افزون ایجاد شده برای شهرها خصوصا کالنشهرها بعد از انقالب
صنعتی ،تفکر بازگشت به نقش مراکز شهری و بازسازی محله های شهری که به توسعه پایدار شهری منجر
می شود ،در برنامه ریزی ها و طرح های شهری شکل گرفت .محله نازی آباد تهران از جمله محالت قدیمی
تهران است که تا حدودی توانسته هویت محلی خود را حفظ کرده و پتانسیل قوی به منظور تبدیل به محله
ای پایدار را داراست .به منظور رسیدن به هدف مذکور ،سواالت اساسی پژوهش مطرح شد - :آیا محله نازی
آباد از نظر اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی محله ای پایدار محسوب می شود؟  -آیا سن ،جنس ،شغل،
میزان تحصیالت و درآمد با میزان پایداری محله رابطه دارند؟ مقاله حاضر بعد از پرداختن به مبانی نظری و
توصیف محله مورد مطالعه با بهره گیری از مطالعات پیمایشی تهیه و تدوین گردید .محله نازی آباد به عنوان
محله موردی پژوهش انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه گیری  447نفر از ساکنین به عنوان جامعه نمونه
انتخاب گردیدند .روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به اهداف و ماهیت موضوع " امکان سنجی محالت
پایدار شهری" و در ارتباط با سواالت تحقیق ،روش توصیفی – اکتشافی است .برای گردآوری اطالعات در
پژوهش حاضر از دو روش مطالعات اسنادی و پیمایشی استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر افراد
ساکن در محله نازی آباد می باشند و نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین ساکنین انتخاب
شدند .بر اساس بررسی های صورت گرفته  ،میزان پایداری محله نازی آباد از لحاظ اجتماعی و زیست
محیطی متوسط رو به پایین و از نظر اقتصادی متوسط است .بنابراین میزان موفقیت با این نظر که محله
نازی آباد از نظر شاخص توسعه ،محله ای پایدار محسوب می شود در حد متوسط رو به پایین است .در ادامه
رابطه ی متغیرهای سن ،جنس ،شغل ،میزان درآمد و تحصیالت با شاخص پایداری محله مورد آزمون قرار
گرفت و مشخص شد که بین شغل ساکنین و میزان پایداری محله نازی آباد رابطه ضعیف و مثبت وجود دارد
و بین سن ،جنس ،میزان درآمد و تحصیالت ساکنین با میزان پایداری محله نازی آباد رابطه ای وجود ندارد.
کلید واژه :توسعه پایدار ،پایداری ،محله پایدار ،محله نازی آباد
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نقش «هنر محیطی» در ارتقای کیفیتهای کالبدی و اجتماعی فضاهای عمومی شهری
احمد پورمختار

چکیده:

هنر محیطی که ریشه در گذشتههای دور و زندگی بدوی بشر دارد ،از نیمهی دوم قرن بیستم و همزمان با
جنبشهای محیطگرایی شکل گرفته و امروزه به عنوان یکی از گفتمانهای معاصر هنری مطرح است .این
هنر عالوه بر پرداختن به مسایل زیستمحیطی و تحقق در بسترهای طبیعی ،امروزه نقش بسیار مؤثری در
فضاهای شهری و معماری و نیز زندگی اجتماعی بشر دارد و هنرمندان محیطی فضاهای عمومی و باز
شهری را نسبت به گالریها و نمایشگاهها ،بستر مناسبتری برای تحقق آثار هنریشان میدانند .خلق هنر
محیطی در فضاهای عمومی شهرها ،تأثیر گستردهای بر ارتقای کیفیتهای کالبدی فضاهای شهری –ازجمله
بهبود منظر شهری -داشته و نیز بهرهگیری از مشارکت شهروندان در فرآیند تولید آثار هنر محیطی ،باعث
پویایی اجتماعی و افزایش تعامالت اجتماعی شهروندان خواهد شد.
کلید واژه :هنر محیطی ،فضاهای عمومی ،هنر شهری ،تعامالت اجتماعی

آمایش فضایی شهر 447 
پایداری اجتماعی برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهان
نیلوفر یوسفی قلعه سلیمی ،مهین نسترن ،علی زنگی آبادی

چکیده:

پایداری اجتماعی یکی از ارکان اساسی در پایداری است که پایداری واقعی بدون توجه به ابعاد اجتماعی
توسعه پایدار امکان پذیر نمیباشد.نقش مهم و کلیدی مباحث اجتماعی در طرحها و برنامهریزیهای شهری
آن را به یکی از مهمترین ابزارها در برنامه ریزیها و سیاستگذاری های شهری تبدیل کرده است و آن را
دریچهای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار قرار داده است .با این حال پایداری اجتماعی چه در سطح بین
المللی و چه در سطح محلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است  .از آنجا که مفاهیم موجود در پایداری اجتماعی
به شرایط و ویژگی های خاص هر محلی وابسته است ،اجرای اهداف پایداری اجتماعی در مکان های
گوناگون ،متفاوت است .بنابراین هر جامعه باید با توجه به شرایط اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی و
سیاسی خود ،در کنار توجه به اهداف جهانی پایداری ،تعریفی از پایداری اجتماعی ارائه داده و تحقیقات جامعی
در جهت ارزیابی این مفهوم در بستر شهر و محله خود انجام دهد.مطالعات نشان میهد،تحقیقات و پژوهش
های در این زمینه در سایر کشورها از طیف وسیعتری برخوردار بوده،به گونههای که تجربیات کشورهای
دیگر میتواند در تدقیق مسئله و به تبع آن تدوین راهکارهای مناسب مؤثر افتد،از این رو پژوهش حاضر سعی
در بررسی دیدگاههای جهانی نهادها و صاحب نظران و مفاهیم و مبانی پایداری اجتماعی دارد.
کلید واژه :توسعه پایدار ،پایداری
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چگونگی تاثیرگذاری جریان جهانی شدن بر معماری با تاکید بر معماری بومی
ستاره زینل زاده

چکیده:

آنچه توجه نظریه پردازان مختلف را در رابطه با جریان جهانی سازی جلب کرده این است که در اثنای این
جریان ،فضا تبدیل به یک نامکان شده و رشته های پیوند زننده فضای اجتماعی با مکان و سرزمین پاره می
شود؛ و فضایی بسیار فراخ بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون جهان بینی ،سنت ،اقلیم و پتانسیلی جهت
ایجاد هویت ،گسترش پیدا می کند .این سرزمین زدایی ناشی از جهانی سازی نوعی بحران هویت پدید می
آورد و معماری بومی را که بر اساس رابطه دیالکتیک بین خالق و استفاده کنندگان از فضا و فضای معماری
در طی قرون متمادی شکل گرفته است ،به فراموشی می سپارد .در این تحقیق با بیان علت العل ارسطویی
یک اثر معماری به تدقیق جایگاه جهانی سازی در مراحل خلق یک اثر معماری پرداخته میشود و میزان اثر
گذاری این جریان در مراحل مختلف خلق اثر معماری مشخص می گردد .در نهایت عالوه بر بیان عدم ورود
جریان جهانی سازی به مراحلی از خلق یک اثر که به تاکید معماری بومی می انجامد ،به بیان رمز موفقیت
جریان جهانی سازی اسالم که به وحدت آثار خلق شده معماری اسالمی در ملیتهای مختلف انجامیده است،
پرداخته می شود.
کلید واژه :جهانی سازی ؛ معماری ؛ علت العلل ارسطویی

آمایش فضایی شهر 444 
مدیریت جلوگیری از تخلفات ساختمانی در کالنشهر تهران
جواد گنج خانلو
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 41

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سواالت بود که آیا تخلفات ساختمانی در نتیجه نگاه درآمد زایی به آن و
عدم توجه به اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده درطرح های شهری می باشد؟ آیا عدم وجود مدیریت
یکپارچه شهری باعث بروز تخلفات ساختمانی گردیده است؟ تحقیق حاضر به شیوه توصیفی انجام خواهد
شد و دیدگاه افراد مورد ارزیابی قرار گرفت .جامعه آماری شامل کلیه مدیران ،کارکنان و کارشناسان شهرداری
در منطقه  74تهران می باشد که تعداد آنها  744نفر است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از لیست ارائه
شده از سوی سازمان می باشد .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  744نفر می باشد .روش گردآوری
اطالعات در قسمت ادبیات پژوهش به صورت کتابخانه ای و فیش برداری است و در قسمت نظر سنجی به
صورت میدانی است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد به منظور اندازه-گیری قابلیت
اعتماد ،از روش آلفای کرونباخ و با استفاده نرم افزار  spssانجام گردیده است.
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  44پرسشنامه ،پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به
دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری  ،spssمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای
کرونباخ محاسبه شد .که عدد  5/444به دست آمد و این عدد ،نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد
استفاده ،از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است .برای تجزیه و تحلیل داده های به
دست آمده از نمونه ها ،از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و با توجه به روش و هدف
پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده شد.
نتایج نهایی نشان داد عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری ،عدم توجه به قوانین و مقررات ساختمانی و درآمد
زایی از عوامل موثر بر تخلفات ساختمانی می باشند و از بین این متغیر ها عدم توجه به قوانین و مقررات
ساختمانی و عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری دارای قدرت باالتری در پیش بینی تخلفات ساختمانی می
باشند.
کلید واژه  :تخلفات ساختمانی  ،مدیریت یکپارچه ،درآمد زایی ،ضوابط و مقررات
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بهینهسازی الگوی استقرار شعب و خدمات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر تهران
غدیر عشورنژاد

چکیده:

رشد و توسعه بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری ،رقابت میان آنها و جلب رضایت مشتریان
نیازمند آن است تا از روشهای علمی با توجه به معیارها و عوامل مؤثر در استقرار شعب و خدمات آنها
استفاده شود .سامانه اطالعات جغرافیایی( )GISبا فراهم آوردن امکان پشتیبانی در تصمیمگیری و
برنامهریزی استراتژیک در زمینههای مختلف به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کمک میکند .این
پژوهش تالش میکند تا با شناسایی عوامل مکانی مؤثر در زمینه بانکداری و بکارگیری انواع مدلهای
تصمیمگیری موجود در تلفیق با سامانه اطالعات جغرافیایی ضمن نمایش کارایی مدلها در تلفیق با این
سامانه ،توانایی سامانه اطالعات جغرافیایی را در نظام بانکداری و مؤسسات مالی و اعتباری بیان کند .این
تحقیق مدیران و برنامهریزان بانکی را در تصمیمات مکانی همچون شناسایی مکانهای بهینه استقرار شعب
و خدمات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ،بازنگری در وضعیت فعلی شبکه بانکی و ارزیابی ظرفیت تعداد
دستگاههای خودپرداز یاری میرساند .در شناسایی مکانهای بهینه استقرار شعب و خدمات بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری با فرض عدم وجود هیچ شعبهای از بانک و مؤسسه مالی و اعتباری تازه تأسیس در
سطح شهر و با هدف شناسایی پهنههای مناسب استقرار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران و
اولویتبندی این پهنهها برای سرمایهگذاری تدوین شده است در این قسمت از روشهای عینی(تکنیک
 GCA ،ANP ،DEMATELو  )SAWو ذهنی(شبکه عصبی  )RBFLNجهت پهنهبندی اقتصادی
فضای شهری استفاده شد و در ادامه از تکنیک چند شاخصه  ORESTEبه منظور اولویتبندی پهنههای
شناسایی شده استفاده گردید
کلید واژه :بانک  ،مؤسسه مالی و اعتباری،

آمایش فضایی شهر 444 
ارزیابی جنبه های آسیب شناختی طرح های حمل و نقل درون شهری
نمونه موردی :طرح بزرگراه شهید زین الدین در منطقه  1تهران
آرزو کیانی

چکیده:

ساالنه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی می گردد .با این وجود تاخیر
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
این میان توسعه شبکه راه ها در پروژه های درون شهری (بزرگراه – پل و تونل) از اهمیت بسزائی برخوردار
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
موجب سلب اعتماد شهروندان از مسئولین نیز خواهد شد .بهمین دلیل شناسایی و تحلیل علل تاخیرات امری
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
مختلف عمرانی در سطح کشور توسط پژوهشگران مختلف به رشته تحریر در آمده است خالء یک بررسی
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
مبالغ هنگفتی از محل اعتبارات شهرداری ها صرف پروژه های بزرگراهی می گردد .احساس می شود .در
تحقیق حاضر دالیل تاخیر در پروژه های بزرگراهی و به طور مشخص پروژه بزرگراه شهید زین الدین واقع در
محدوده منطقه  2کالن شهر تهران مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گرفته است .جهت انجام تحقیق،
عوامل تاخیر در مسیر اجرای پروژه بزرگراه شهید زین الدین از طریق مطالعه تحقیقات گذشته و مطالعه
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
مدت طرح بر بافت پیر امون آن دو پرسشنامه تهیه و در اختیار کارشناسان و مسئولین پروژه و نیز کسبه و
اصناف مجاور طرح که تحت تاثیر مستقیم اجرای این پروژه بوده اند ،قرار گرفته و داده های بدست آمده با
استفاده از نرم افزار  SPSSو تکنیک اولویت بندی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.
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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
گردیده اند .در پایان بر مبنای نتایج بدست آمده از پژوهش جهت برون رفت از وضعیت موجود و بهبود نظام
مدیریتی حاکم بر طرح های عمرانی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
کلید واژه :پروژه های عمرانی – پروژه های حمل و نقل درون شهری – تاخیر – سیستم سه عاملی – دستگاه اجرایی
– روش  – EPCمهندسی ارزش – سیستم BOT

آمایش فضایی شهر 444 
تحلیل روش های ارزیابی پیش از اجرای طرح های شهری
علی آسوده سرشوری

چکیده:

پایان نامه حاضر با نگاهی سیستماتیک به دنبال یافتن و ارائه یک روش ارزیابی جامع و سیستماتیک طرح
های شهری ،به منظور کاهش شکاف میان برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری می باشد .بدین منظور
ضمن تحلیل روش های ارزیابی پیش از اجرا ،به تدوین معیارها و زیر معیارهایی عمدتاً مبتنی بر دو روش
 PPRو  PPIPمی پردازد و با کاربست آنها در مطالعه موردی و بررسی نتایج مکتسبه ،راهکارهای مدیریتی
عمدتاً مبتنی بر عناصر اجرای طرح های توسعه شهری :کیفیت برنامه ،آبادگران ،سازمان برنامه ریزی ،فعل و
انفعال بین آبادگران و سازمان برنامه ریزی و مقیاس پروژه برای ارتقای روش های ارزیابی جامع پیش از اجرا
ارائه می کند.
کلید واژه :ارزیابی پیش از اجرا -مدل -PPR
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استفاده از الگویی پویا جهت پیادهسازی کارت امتیازی
ابوذر آخوندی ،سلیمان ایرانزاده ،اسداهلل خدیوی

چکیده:

یکی از دغدغههای شرکتها دستیابی به اهداف استراتژیک و ارزیابی آنها میباشد که یکی از ابزارهای مورد
استفاده برای این منظور کارت امتیازی متوازن میباشد .کارت امتیازی متوازن ،بعنوان یکی از رایجترین
سیستمهای سنجش عملکرد ،چشمانداز و استراتژی سازمان را به اهداف استراتژیک و کیفی تبدیل میکند تا
مدیریت بر روی برآورده شدن آنها تمرکز نماید اما بعضی انتقادات مانند روابط علت و معلولی یک طرفه و
عدم توجه به بازخوردها به این سیستم وارد شده است .این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی سیستم،
شناسایی و انتخاب اهداف کیفی در هر یک از مناظر کارت امتیازی متوازن را به گونهای انجام داده که
دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه ،حداکثر گردد و با پایش این اهداف
کیفی ،میزان تحقق اهداف استراتژیک شرکت نیز ارزیابی گردد .برای انجام پژوهش ابتدا جامعه آماری
متشکل از خبرگان مرتبط با موضوع ارزیابی عملکرد و استراتژی ،انتخاب شد .در ادامه پس از شناسایی اهداف
کیفی قابل انتخاب و توزیع پرسشنامه بین کل افراد جامعه آماری و تحلیل نتایج آن ،اهداف کیفی دارای
بیشترین تأثیر در دستیابی به اهداف استراتژیک انتخاب گردیدند .سپس با استفاده از روش مصاحبه باز و
رویکرد پویایی سیستم ،روابط علت و معلولی میان اهداف کیفی تعیین و نمودار علت و معلولی ترسیم گردید.
در نهایت پس از تجزیه و تحلیل نمودار علت و معلولی و حلقههای بازخور ،تأثیر شناسایی روابط علت و
معلولی بین اهداف کیفی در دستیابی به اهداف کالن شرکت شناسایی گردید.
کلید واژه :کارت امتیازی متوازن ،پویایی سیستم ،حلقههای بازخور

آمایش فضایی شهر 444 
سنجش توان چندمرکزیتی مجموعه های شهری کشور و ارائه راهکارهایی برای برنامه ریزی
فضایی این مناطق
نمونه موردی :مجموعه شهری آمل -بابل -قائمشهر -ساری
دکتر اسفندیار زبردست ،مجتبی شهابی شهمیری

چکیده:

مناطق شهری چندمرکزی پیامد روند حاضر در ساختار فضایی جوامع پیشرفته پسافوردیستی محسوب می
شوند« .تمرکز جغرافیایی»« ،گرایشات اقتصادی مشترک» و «چالش ها و فرصت های مشترک» ،از جمله
ویژگی هایی هستند که این مجموعه از شهرها را برای پذیرش الگویی از روابط غیر سلسله مراتبی ،مستعد و
پایه های آن را برای کاربست الگوی شبکه در آن ها محکم می کند .از این منظر ،این مناطق بر اساس
روابط هم افزا عرصه و صحنه رقابتی مناسبی را در مقابل مناطق کالنشهری تک مرکزی حاصل می کنند،
به طوری که عملکرد اقتصادی منطقه را بیشتر از مجموع عملکرد تک تک هریک از شهرها بهبود می-
بخشند .بر این اساس ،پژوهش حاضر سعی دارد تا با سنجش زمینه های شکل گیری پیوندهای هم افزا و با
توجه به فرضیات مطرح شده در مورد منطقه شهری آمل-بابل-قائمشهر-ساری ،پایه ای را برای کاربست هم
افزایی در این منطقه بیابد.
کلید واژه :منطقه شهری چندمرکزی ،سازمان فضایی شبکه ،هم افزایی

  255چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

تحلیل کاربری اراضی شهری با تاکید بر توسعه پایدار
نمونه موردی :اسفراین
آقای دکتر وطن پرست ،مریم فرح زاد ،آقای دکتر زیار

چکیده:

مسائلی مانند ترافیک ،تراکم جمعیت ساختمان های متروک ،تغییر کاربری زمین  ،مسائل زیست محیطی
توسعه پایدار شهری را با چالش مواجه می سازند .هرگونه اقدام در جهت بهبود رفاه اجتماعی ارتقاء کیفیت
زیست محیطی در راستای یافتن به توسعه پایدار شهری از چگونگی استفاده از زمین تأثیر پذیرفته یا بر آن
تأثیر می گذارد .لذا برنامه ریزی کاربری اراضی شهری نقش مهمی در توسعه پایدار یک شهر خواهد داشت.
در این راستا تحقیق حاضر با عنوان ،تحلیل کاربری اراضی شهری اسفراین به منظور بررسی چگونگی
پراکنش کاربری های شهری ساماندهی به کل فضای شهر در جهت اعتالی کیفیت زندگی شهری در شهر
اسفراین تدوین شده است . .در تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.با بررسی استانداردهای
کاربری زمین در طرحهای شهری ایران به مقایسه کاربری های وضع موجود شهر اسفراین به تفکیک نواحی
شهری با این استانداردها رداخته نتایج حاصله به صورت رهنمودهای کلی ارائه وضعیت مطلوب برای هر یک
از کاربری ها تدوین گردیده و نتایج نشان گر آنند که تفاوت های فاحشی از لحاظ استفاده از زمین شهری و
خدمات شهری الزم بین نواحی شهری وجود دارد مثالً ناحیه  4از استاندارد الزم در اکثر فعالیت ها و کاربری
های شهری بهره مند می باشد در مقابل ناحیه 2به دلیل جمعیت باال و ناحیه 7به علت داشتن محالت
قدیمی فاقد امکانات رفاهی و زیربنایی الزم هستند ،تحلیل های حاصله مبین آن است که ارزشهای اجتماعی
در حال تغییرند تأثیرات این توزیع نامطلوب و نابرابر کاربری ها باعث ایجاد نوعی دوگانگی فضایی در سطح
شهر شده است هر چند صرف سرانه استاندارد مشکالت شهروندان را مرتفع نمی نمایدوانچه حائز اهمیت
است تنوع کاربری ها ،کیفیت عملکردی کاربری ها و دسترسی مناسب به آنها و توزیع خدمات در حوزه ها ی
وابسته می باشد.
کلید واژه :برنامه ریزی شهری ،کاربری اراضی شهری ،توسعه پایدار

آمایش فضایی شهر 257 
تبیین اصول و ویژگی های توسعه شهری دانش مبنا-اصفهان
مرجانه فرهنگی

چکیده:

طی سالیان متمادی ما همواره شاهد تغییرات وسیع اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری و زیست محیطی بوده ایم که
به طور چشمگیری بر الگوهای شهرنشینی تاثیر گذار بوده اند .طی دو دهه اخیر ،همراه با ظهور اقتصاد
دانش ،دانش به عاملی کلیدی هم در ایجاد تغییرات و هم در پاسخ به آن ها تبدیل شده است .گفته می شود
که شهرها در این میان در موضعی محوری قرار داشته و ماهیت توسعه شهر در ارتباط با فعالیت های بخش
دانش متفاوت از مفهوم فعلی آن است .این موضوع سبب شده تا با ادبیات رو به تکاملی مواجه باشیم که
مفهوم توسعه دانش مبنا را در شهرها به عنوان یک رویکرد توسعه دنبال می کنند .اگرچه در میان نظریه
پردازان و محققین در زمینه توسعه شهری دانش مبنا در سطح جهانی ،اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد دانش
ماهیت توسعه شهرها را تغییر می دهد ،ولی هنوز روش شناسی دقیق و واضحی که بیان گر یک چارچوب
تئوری واضح باشد و بتواند مبنایی برای هدایت روند توسعه در شهرها باشد ،وجود ندارد .یافته های حاصل از
مطالعه شهر اصفهان ارکان توسعه شهری دانش مبنا را در چهار دسته توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی-
فرهنگی ،توسعه شهری و نظام هدایت و رهبری توسعه پیش بینی می کند که براساس نتایج حاصل از تحلیل
شبکه ای ،وجود روابط شبکه ای بین عوامل مختلف موثر در توسعه تائید می شود .مهمترین عامل در توسعه
شهری دانش مبنا در اصفهان ایجاد تغییر در تفکر و عمل مدیران و برنامه ریزان و اهمیت خالقیت در
تفکرات و تصمیمات می باشد .ضمناٌ در این شیوه توسعه سطوح محلی و منطقه ای حکومت نقش بیشتری در
فرایند برنامه ریزی و توسعه خواهند داشت .این امر مستلزم تجدید ساختارهای حکومت و لزوم حکمروایی
خالق محلی است .در نتیجه نیاز به گذاری گسترده از شیوه های سلسله مراتبی به حکمروایی مبتنی بر
ارتباطات شبکه ای با منطق مذاکره می باشد .بر این اساس مدل مشترک همکاری میان نظام فعالیت های
دانش بنیان و نظام برنامه ریزی محلی پیشنهاد می گردد که نقطه آغازی برای ورود برنامه ریزان شهری به
عرصه مباحث اقتصادی و بهره گیری از هم افزایی دانش میان این دو نظام جهت تقویت همزمان ابعاد
اقتصادی توسعه شهری و ابعاد شهری توسعه اقتصادی می باشد .در مقابل ،نتایج بررسی ها نشان می دهد
عوامل نرم آن گونه که فلوریدا عنوان می کند دارای نقش تعیین کننده در توسعه دانش مبنا نمی باشد .به
عالوه ،توسعه شهری دانش مبنا این امکان را فراهم می کند تا شهرها فعاالنه به موضوع توسعه متعادل و
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پایدار اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی بپردازند .موارد مختلف دیگری نیز وجود دارد که  KBUDرا
برای برنامه ریزان جذاب می سازد و آن پیوندی است که میان تئوری و عمل برنامه ریزی ایجاد می کند.
کلید واژه :اقتصاد دانش ،توسعه شهری دانش مبنا ،برنامه ریزی شهر

آمایش فضایی شهر 254 
تأثیر اعالم ثبت به موقع وقایع حیاتی در برنامهریزی شهری
نمونه موردی شهر تهران
علی عمیم

چکیده:

در این پژوهش به نقش اساسی سازمان ثبت احوال درجمعآوری اطّالعات جمعیتی از طریق آمارهای ثبتی
اشاره و با توجّه به رشد فزاینده که درثبت به موقع وقایع (درصد جاری و نرخ) آنها به وجود آمده بیان
گردیده که آمارهای ثبتی میتواند قابل اطمینان و اتّکا باشد و پیشبینی شده که با توجّه به روند پیگیری و
انجام پروژهها و طرحهای ویژهی ثبت وقایع حیاتی و اهداف مورد نظر سازمان و بهکارگیری روشهای نوین
سیستمهای مکانیزه و به روز نگهداشتن آمار و اطّالعات جمعیتی در پایگاه کشور و در نهایت دسترسی به
ثبت وقایع والدت و وفات باالی  44درصد در مهلتهای قانونی  75و  74روز ،بتوان در آیندهای نزدیک از
دیگر روشهای جمعآوری اطّالعات جمعیتی که به صورت موازی در کشور انجام میگیرد ،بینیاز و با
اطمینان کامل بتوان از اطّالعات پایگاه اطّالعات جمعیتی کشور استفاده مطلوب رادر راستای برنامه ریزی
وسیاست گذاری هرچه بهتر برای شهر و شهروندان داشت.
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بررسی و تحلیل نقش محدوده های شهری در کنترل و هدایت توسعه شهری در تهران
مهدی نوروزی فرد

چکیده:

گسترش بی رویه شهرها باعث بروز معضالتی چون رشد ابعاد کالبدی شهرها ،پدیدار شدن اشکال متنوعی از
سکونتگاههای بزرگ حاصل از رشد پراکنده رویی شهری و تداوم ساخت و ساز در زمینهای آسیب پذیر و یا
مستعد توسعه پیرامون شهرها شده است .به همین خاطر محدوده های شهری به عنوان سیاستهای مهار
شهری ،که معموال بخشی از راهبردهای مورد استفاده در زمینه برنامه ریزی کاربری زمین ،منطقه بندی و
تفکیک زمین در مدیریت رشد ،را تشکیل می دهد که جهت جلوگیری از گسترش ناخواسته و نابهنجار
شهری ،توسعه آینده شهر را درون یک خط یا پهنه درنظر می گیرد .این عمل از طریق مدیریت آگاهانه
فرایند رشد با تدوین قوانین توسعه ،تملک عمومی زمین و ...باعث حفاظت از فضای باز ،زمین های
کشاورزی ،باغها و نواحی حساس زیست محیطی ،ارائه خدمات شهری بطور مطلوب با استفاده از سیاستهایی
چون کمربندهای سبز ،مرزهای رشد و خدمات شهری عملی می گردد .هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل
نقش محدوده های شهری در کنترل و هدایت توسعه شهری در تهران می باشد .بررسی ها نشان می دهد
که نظام مدیریت توسعه شهری تهران از دو نقش ممانعت از توسعه با تعیین کمربند سبز و نقش کنترل و
هدایت توسعه با تعیین محدوده و حریم شهر به صورت همزمان در محدوده های شهری بهره جسته است.
ولی با تداوم چالش های مذکور نتوانسته نقش خود را جهت دستیابی به توسعه موزون به خوبی ایفا کند.
وجود محدوده ها هر چند با وجود ضعف ها و نارسایی در اجرا و تحقق پذیری خود روبرو بوده اند اما در جهت
کنترل و هدایت توسعه شهری نسبتا موثر بوده است.
کلید واژه :مهار (تحدید) شهری ،محدوده شهر ،مدیریت رشد
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مکانیابی مراکز محالت و نواحی شهری با استفاده از مفاهیم اختالط کاربریها
سبحان موحدی ،محمد طالعی ،محمد کریمی

چکیده:

در نظام قدیمی شهرنشینی در ایران عنصر محله و مرکز آن ،عنصری هویت بخش به حساب می آمده است
که اهالی محل نیازهایشان را از آنجا مرتفع می ساخته اند .در دهه های اخیر رویکرد های نوین شهرسازی بر
توسعه اختالط کاربری های شهری و احیا بافت مرکز محله و ناحیه تاکید دارند .بر این اساس میتوان محالت
نوینی را شکل داد که در آنها عنصری به نام مرکز محله وجود داشته که کلیه کاربری های مورد نیاز ساکنان
محله در این مرکز واقع هستند .وجود چنین مراکزی باعث کاهش و از میان رفتن پیامد های منفی تفکیک
کاربری ها خواهد شد .هدف از این تحقیق مکانیابی مراکز محالت و نواحی شهری بر پایه توسعه مدلی
مبتنی بر گزاره های شهرسازی مطرح شده در رابطه با مکانیابی مراکز محالت و نواحی شهری و مفاهیم
اختالط کاربری ها ،در محیط سیستم اطالعات مکانی و با استفاده از تحلیل های آن است .در مدل ارائه شده،
مکانیابی با استفاده از پنج شاخص مرکز محله ،دسترسی به گره ،دسترسی به زیرساخت حمل و نقل عمومی،
اختالط کاربری و ارتباط مراکز به انجام می رسد .شاخص ها برای محالت ناحیه سه منطقه هفت شهر تهران
به کارگرفته شده و مدل در دو مرحله ،ابتدا در شناسایی نقاط کاندید و سپس در رتبه بندی مراکز پیشنهادی
برای محالت پنج گانه ناحیه سه و خود ناحیه به طور مجزا استفاده گردید .نتایج حاصل شده ،نشان دهنده
عملکرد معقول و قابل توجیه مدل در شناسایی تقاطع ها و راسته های جاذب جمعیت در سطح محلی و ناحیه
ای است .با توجه به شاخص های محاسبه شده ،راسته های میدان هفت تیر و خیابان انقالب و تقاطع های
خیابان های مفتح و مطهری و بهار و طالقانی ،برای مرکز ناحیه مناسب تشخیص داده شدند.
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چالشها و راهبردهای اجرای مسکن مهر در برنامه چهارم توسعه
نمونه موردی :مسکن البرز ماهدشت
محمد باقر ابراهیم زاده

چکیده:

مسکن همواره و در طول دوره زندگی انسان ،از اولین مراحل تاریخی زندگی بشر تا به امروز یکی از نیازهای
اساسی انسان بوده که در راه تامین آن به اشکال گوناگون تالش و کوششهای فراوانی نموده است .دولتمردان
و سیاستگزاران وقت نیز در طول تاریخ ،هرکدام به نوعی با این موضوع مواجه بوده اند و تامین مسکن را
برای تمامی اقشار جامعه ،به عنوان یکی از سرفصل های اساسی و اصلی کار خویش مدنظر داشته اند .پیرو
برنامه چهارم توسعه  ،سیاست ساخت مساکن اجتماعی  ،موسوم به مسکن مهر نیز در پاسخ به نیاز مزبور در
تمامی نقاط شهری و پرتقاضا به اجرا درآمده و یا در مرحله اجراست  .این پایان نامه پس از تعریف مفهومی
مسکن اجتماعی و سابقه شکل گیری این سیاست ها و تجارب کشورها  ،به ارزیابی کالبدی ساخت مجموعه
 77هزار واحدی مسکن مهر البرز ماهدشت می پردازد .
کلید واژه :مسکن اجتماعی  ،ارزیابی کالبدی  ،تراکم خالص ،
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چیستی و مرز طراحی شهری
سینا رزاقی اصل

چکیده:

تجربهی مؤلف در زمینههای علمی و حرفهای طراحی شهری نشان میدهد که گردآوری و تألیف کتاب
«چیستی و مرز طراحی شهری» از الزامات حیاتی جامعهی علمی -حرفهای ایران است .این کتاب که
مجموعهای از مهمترین و تأثیرگذارترین مقاالت اساتید و نظریهپردازان این حوزه را در بر میگیرد ،مسائل و
محورهای پیچیدهای در زمینهی نحوه مواجهه با حرفه -دانش طراحی شهری در آستانه هزاره سوم میالدی و
تعاملهای حرفهای و آکادمیک آن با رشته های همجوار را پیشروی جامعهی متخصص دانشگاهی و حرفهای
قرار داده است .از این رو عالوه بر طراحان شهری ،مطالعهی این کتاب برای معماران ،معماران منظر و
برنامهریزان شهری توصیه میشود.
کلید واژه :طراحی شهری  ،معماری ،مکان سازی
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رویکردهای معماران منظر و طراحان شهری به مقوالت مرز
سینا رزاقی اصل

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق  ،شناسایی رویکردهای دانشی – حرفه ای رشته های طراحی شهری و معماری
منظر در ایجاد مکان و یا به عبارتی دیگر مکان سازی است .مرور سوابق موضوع نشان می دهد که وجود هم
پوشانی ،گسترش حوزه های فعالیتی و خلط برخی موضوعات و مباحث میان این دو زمینه دانشی ،منجر به
شکل گیری نوعی خالء و ابهام میان آنها در مواجهه با ساخت محیط مصنوع و طبیعی در شهرها شده است.
مطابق این مبانی این تحقیق در صدد است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که "مهمترین نقاط هم پوشانی
و مشترک میان دو رشته معماری منظر و طراحی شهری که منجر به ایجاد ابهام و تداخل در حوزه های
دانشی – حرفه ای آنها شده است ،کدامند و نگاه متخصصین دو رشته نسبت به این مقوالت چگونه است؟"
یافته های این تحقیق مبتنی بر تحلیل کیفی متون تخصصی دو رشته در گام نخست و سپس تحلیل
محتوای کمی مقاالت تخصصی دو رشته در طی بازه ده ساله  4555-4575میالدی ،نشان می دهد که
مقوالت یازده گانه الگو ،ساختار ،زمینه ،سالمتی ،کاربری اراضی ،فعالیت ،سنت ،مقیاس ،تغییر ،سیاست و
شخصیت مکان به مثابه موضوعات مرزی مشترک میان دو رشته بوده و سهم بسزایی در ابهام زایی میان
رویکردهای آنها به مقوله مکان سازی دارند .همچنین بر مبنای پیمایش انجام شده از  44استاد طراحی
شهری و معماری منظر داخل و خارج از کشور ،این نتیجه حاصل شده است که تفاوت نگاه معماری منظر و
طراحی شهری در وهله نخست به موضوعاتی با ویژگیهای ساختاری شامل مقوالت الگو ،ساختار و مقیاس و
در جنبه دیگر ابعاد معنایی و هنجاری هویت یعنی شخصیت است.
کلید واژه :طراحی شهری ،معماری منظر ،مکان سازی
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چگونگی تعیین محدودههای شهری در ایران
مدیریت رشد شهری در ایران؛ ارزیابی روند فعلی و تدوین سازوکارهای جایگزین
امیر حسین پورجوهری

چکیده:

بسان غالب شهرهای کشورهای در حال توسعه ،شهرهای ایران نیز با آهنگ شتابناکی در حال گسترده تر
شدن هستند .این موضوع همواره بصورت یک دغدغه جدی مورد توجه برنامه ها و طرح های توسعه شهری
ایران بوده به نحویکه از جمله تأثیر گذارترین موضوعات بر شکل گیری ایده ساختار فضایی پیشنهادی برای
شهرها  ،نحوه مواجهه با مقوله رشد شهری می باشد .در طی  4دهه اخیر در ایران  ،سیاست کمابیش ثابت
مدیریت رشد شهری مبتنی بر محدود سازی رشد و ابزار آن نیز تعریف خط محدوده( )UGBبوده است .تا حد
زیادی ناکار آمدی این سیاست و ابزار آن در اعمال محدودیت و جهت دهی به رشد و مظروف ساختن بافت
منسجم شهری مشهود می باشد این رساله درصدد است با تکیه بر یک مدل تحلیلی و از طریق تعریف
شاخصهای سنجش به ارزیابی پیامدهای فضایی اعمال این سیاست و ابزار در گونه های متنوع شهری ایران
بپردازد .در عین حال با انتخاب مولفه های معین به بررسی وابستگی رشد این شهرها به متغیرها بپردازد تا از
این رهگذر زمینه تدوین سیاست و ابزار مناسب تعدیل یافته و یا جایگزین را فراهم آورد.
کلید واژه :رشد شهری  ،محدود سازی رشد  ،حدود رشد شهری

  275چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

تحلیل حکمروایی شهری به منظور سازماندهی فضایی اسالمشهر
محمد کاظم شمس پویا

چکیده:

چکیده امروزه حکمروایی به یکی از واژه های کلیدی علوم فضایی منجمله جغرافیا تبدیل شده است .در
شکل-گیری سازمان فضا باید نقشی برای ساختار قدرت و حاکمیت قائل شد .پژوهش حاضر با تحلیل مؤلفه
هایی چون مشارکت ،پاسخگویی ،قانونمندی ،شفافیت ،اثر بخشی و کارایی ،مسئولیت پذیری به تجزیه و
تحلیل سازمان فضایی منتج از ساختارها و نهادها و الگوی توسعه فضایی برآمده از آن نیز نائل آمده است.
نتایج پژوهش نشان داد که شکل گیری و رشد شهر اسالمشهر بدون توجه به اصول پایداری مدیریت شهری،
عدم توجه به نهادهای مشارکتی و مردمی و ...بوده است و در مجموع برنامه ریزی ها متمرکز و مدیریت
فضایی واگرا با حداقل روابط افقی می باشد .همچنین امتیاز مؤلفه های حکمروایی ،زیر حد استاندارد می باشد
و حوزه مدیریت شهری اسالمشهر به تبعیت از نظام بخشی کشور به سوی تثبیت حکومت به پیش میرود.
همچنین ساختار مدیریت شهری غیر منسجم در اسالمشهر به رشد فضایی پراکنده و متکثّر منجر شده است .
کلید واژه :تحلیل ،حکمروایی شهری ،سازماندهی فضایی ،اسالمشهر
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توسعه ی یک مدل یکپارچه مبتنی بر  GISجهت تحلیل توزیع خدمات شهری در راستای عدالت
فضایی
لیال نعیمی ،محمد طالعی ،محمد کریمی

چکیده:

توزیع نامناسب و نابرابر خدمات در شهرها به علت جا ماندن توسعه ی شهر از رشد آن ،در حال حاضر یکی از
چالش های مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است .هدف پژوهش پیش رو ایجاد یک مدل
یکپارچه برای ارزیابی وضعیت عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری است .با توجه به استانداردها و سرانه-
های خدمات شهری و با بهره گیری از دانش کارشناسی و اولویت های ساکنین شهری و به کمک مدل
تحلیل سلسله مراتبی ،وزن کاربری ها تعیین شد و با در نظر گرفتن سطح عملکرد کاربری ها و استفاده از
تحلیل شبکه ی دسترسی ،مدلی توسعه داده شد که وضعیت عدالت فضایی را در سه سطح مجزا مورد بررسی
قرار داده است .مدل توسعه داده شده در ناحیه سه از منطقه هفت تهران پیاده سازی شد .میانگین عدالت
فضایی یکپارچه ی ترکیبی حاصل از مجموع کاربری های خدمات شهری نشان می دهد ،که به ترتیب محله
ها ی خاقانی ،سهروردی ،باغ صبا ،امجدیه و بهار با توجه به توزیع مجموع کاربری های خدمات شهری
وضعیت مطلوب تری دارند و از سطح باالتری از عدالت فضایی برخوردار هستند.
کلید واژه :ارزیابی عدالت فضایی ،توزیع خدمات شهری ،GIS ،دسترسی
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بررسی چگونگی پیاده سازی اصول نوشهر سازی در محور شمال غرب شیراز  ،نمونه موردی:
شهرک شهید بهشتی
عماد کتابچی

چکیده:

در دهه های اخیر و پس از اشاعه مفاهیم پسماندرنسیم به منظور هدایت تغییرات شهرها ،نظریه های جدید با
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
شکل گرفتند در این میان نوشهرسازی به عنوان شهر سازی پایدار انسان گرا ،به دنبال ارتقای کیفیت زندگی
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
انتخا ب فعالیت های شهروندان دارد .در عین حال زیر نظریه هایی چون توسعه سنتی محالت" توسعه
عمومی حمل و نقل محور" و دارای قرابت زیادی با آن هستند .اصول نوشهر سازی امروزه جزء معتبر ترین
نظرات مطرح شده در تمام سطوح توسعه های جدید شهری و درون زای بافت و به خصوص در برنامه ریزی
محالت شهری اهمیت قابل توجهی دارد .گرچه بعد از سه دهه انتقاداتی به آن وارد است و صحبت هایی در
مورد آینده آن مطرح است اما بازشناسی آن با توجه به شرایط بافت می تواند در ارتقای کیفیت توسعه های
جدید شهری کمک قابل توجهی بکند .شهر تاریخی شیراز در دوره معاصر و به خصوص بعد از انقالب با رشد
کالبدی چشمگیری روبرو بوده است توسعه خطی محور شمال غرب شیراز و شهرک های خوابگاهی بدون
برنامه نماد بارز این گسترش کالبدی است .به طوری که فرصت ایجاد یک منطقه تفریحی -تفرجگاهی در
این محور امروزه با ادغام این توسعه های مسکونی در شهر به تهدید تبدیل شده است .در عین حال طرحهای
موضعی نیز نتوانسته اند به خوبی از حل مشکالت آن برآیند .این تحقیق با انتخاب  2معیار مسکن مختلط ،
اختالط کاریها پایداری محله و قابلیت پیاده مداری از اصول نوشهرسازی به طور خاص به بررسی شهرک
شهید بهشتی شیراز با ا ستفاده از پرسش نامه و مصاحبه با ساکنین مصاحبه با متخصصان آشننا با شهرک
بهشتی و مشاهدات میدانی و نقشه ای می پردازد .سپس با تجزیه و تحلیل اطالعات در SPSS

تحلیل SWOTبررسی ارتباطات معیارها با هم آنالیزهای گرافیکی و تولید نقشه بر مبنای آموزههای
نوشهرسازی به مقایسه تطبیقی نتایج تحلیلها پرداخته و ضمن تحلیل سازگاری این معیارها با شهرک بهشتی
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به ارائه سیاست ها و راهکارهایی در محور شمال غرب و شهرک بهشتی می پردازد .با وجود سازگاری نسبتا
کم این معیارها در شهرک بهشتی نهایتا به ارائه الگوهایی باتوجه به بافت شهرک معیارهای منتخب
می پردازیم.
واژه های کلیدی :نوشهرسازی ،محور شمال غرب ،شیراز ،شهرک بهشتی ،پایداری ،پیاده مداری ،اختالط کاربریها
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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
امداد رسانی فرشتگان نجات با عالمتی از یک فرشته و یا نمادی از ایمنی – دقت – سرعت و امداد با نمادی
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
با توجه به استانداردهای موجود در دنیا عالوه بر ساده سازی و پرهیز از بزرگنمای های نابجا شروع به
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
(نمایشگاه آتش نشانی) و آموزش آتش نشانان داوطلب  volumteer firefighterباشد پرداخته شده است.
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تبیین پیامدهای فضایی ـ کالبدی ادغام هستههای روستایی در فرآیند گسترش شهر
مورد :منطقه یک تهران
رباب چگینی

چکیده:

تحقیق حاضر ،تبیین جریان مصرف اراضی روستایی و ادغام بافت کالبدی آنها در بافت شهری و نیز
پیامدهای فضایی ـ کالبدی آن را مورد تحلیل قرار داده است .بازه زمانی بررسی و تحلیل مسأله تحقیق شامل
زمانی نسبتاً طوالنی (از دهههای ابتدایی انتخاب تهران به پایتختی تاکنون) بوده و محدوه مکانی آن نیز به
طور عام شامل محدوده فعلی شهر تهران (محدوه مصوب طرح جامع مصوب  )7444و بطور خاص محدوده
کنونی منطقه یک شهرداری تهران بوده است .این تحقیق بر پایه نظریه "اقتصاد سیاسی فضا" و در چارچوب
راهبرد پژوهشی "پسکاوی" و با استفاده از تحلیلهای کیفی و کمی انجام شده است .بر این اساس ،تحلیل
و تبیین ادغام هستههای روستایی در شهر تهران و پیامدهای فضایی ـ کالبدی آن در سه زمینه "توسعه و
ایجاد روستاهای پیرامون تهران" " ،ادغام آنها در فرایند گسترش کالبدی این شهر" و "پیامدهای فضایی ـ
کالبدی ادغام" ،مورد توجه واقع شد .در مجموع با عنایت به مبانی و چارچوب نظری و تحلیل یافتههای
تحقیق ،میتوان گفت ،مقتضات و روابط ناشی از اقتصاد سیاسی فضا بویژه در سده حاضر بر حیات و توسعه
تهران سیطره داشته و دارد .از اینرو حتی به رغم راهبردها و احکام طرح جامع دوم تهران مبنی بر حفظ
بافتهای ارزشمند روستایی ،تداوم حیات بافتهای مذکور با چالشهای اساسی روبرو است .بنابراین
هستههای روستایی که تاکنون به طور نسبی بافت کالبدی آنها باقی مانده در معرض استحاله کامل در بافت
شهری فراگیر خود قرار دارند .نتیجه جریان مذکور عالوه بر نابودی عناصر هویتی شهر میتواند موجب راندن
ساکنان فقیر و آسیب پذیز هستههای روستایی از مکان و مأوای زندگی خود شود.
کلید واژه :ادغام هسته روستایی در شهر ،اقتصاد سیاسی ،دهکده شهر
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برآورد تامین فضای پارکینگ طبقاتی و مکانیابی سایتهای مناسب با استفاده از تکنیکهای چند
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
جمله اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی نقش مهمی دارد .برای داشتن سیستم حمل و نقل مناسب ،پویا و
کارآمد در شهر که بتواند در رشد و توسعه شهری موثر باشد ،نیاز به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد .از
مهمترین مسائلی ک در برنامه ریزی حمل و نقل به آن پرداخته میشود و هدف بسیاری از طرحهای ترافیکی
است ،برنامه ریزی و توسعه زیرساختهای حمل و نقل براساس نیازهای موجود و آینده و همگام با رشد شهر
می باشد.
یکی از مهمترین اجزا و اساسی ترین زیرساختهای حمل و نقل ،پارکینگهای عمومی می باشد .چرا که
بسیاری از سفرهای روزانه درون شهری با استفاده از خودروهای شخصی صورت میگیرد و رانندگان در
صورت رسیدن به مقصد همواره دنبال مکانی جهت پارک خودروی خود می باشند و در صورت کمبود فضای
پارک و یا در دسترس نبودن آن ،موجب متراکم شدن بیشتر ترافیک شهری میگردد .یکی از بهترین انواع
پارکینگهای عمومی ،پارکینگ طبقاتی است که از مهمترین مزایای آن می توان به استفاده کم از زمین و
ظرفیت باالی آن اشاره کرد که این شکل از پارکینگ میتواند گزینه مناسبی جهت سرویس دهی به
رانندگان برای پارک خودرو در مناطق مرکزی و شلوغ شهرها ،که با کمبود زمین روبه رو هستند ،باشد.
پارکینگهای طبقاتی زمانی می توانند در رشد و توسعه شهری و روانی ترافیک آن کارا باشند که براساس
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
روانی ترافیک میگردد.
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مطالعه تأثیر گسترش شهر تهران بر تحوالت کالبدی روستاهای حریم
مطالعه موردی :دهستان قلعه نو
میالد دارابی

چکیده:

افزایش مهاجرت و رشد چشمگیر جمعیت شهری و گسترش فضاهای شهرها از جمله منطقه کالن شهری
تهران مشکالت فراوانی در مقابل برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار داده است به صورتی که با ساخت و
سازهای صورت گرفته ،شهر تهران همیشه جلوتر از طرح های جامع پیش رفته است .به همین دلیل ضرورت
برنامه ریزی ،مدیریت و توجه به نیازهای اساسی در سطح کالن ،میانه و خرد تصمیماتی مبنی بر اجرای
سیاست برنامه ریزی راهبردی را مطرح نموده است .باتوجه به گسترش شتابان کالن شهر تهران ،
روستاهای واقع در حریم شهر تهران دچار تحوالتی در کالبد خود شده اند که این تحوالت باعث بروز
مشکالتی هم در روستاها و هم در مادر شهر اصلی شده است .تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیر توسعه
فیزیکی شهر تهران بر روستاهای واقع در حریم در محدوده دهستان قلعه نو ،باتوجه به اجرای سیاست برنامه
ریزی راهبردی در منطقه کالن شهری تهران و میزان انطباق پذیری اجرای این طرح با اهداف کالن
مدیریت منطقه شهری تهران پرداخته و همچنین چالش های موجود در روند توسعه کالبدی روستاها با در
نظر گرفتن طرح جامع شهر تهران و قوانین و مقررات حریم شهر و همچنین قوانین و مقررات دهیاری ها در
امر ساخت و ساز در این محدوده را مورد ارزیابی قرار داده است .در این پژوهش سعی شده است که با ارائه
پیشنهادات و راهکارها ،مدیران شهری و روستایی و سایر دستگاه های اجرایی زیربط به این مهم بیشتر
پرداخته و گامی در جهت توسعه کالبدی روستاهای واقع در حریم شهر تهران برداشه شود .این رساله در 4
فصل به بیان قابلیت های مهم منطقه و تغییرات کالبدی ناشی از گسترش شهر می پردازد که به شرح ذیل
نتیجه گیری ارائه گردیده است :گسترش فیزیکی شهر تهران موجب ایجاد کسب و کارهای جدید شده و با
توجه به افزایش قیمت زمین در شهر تهران ،سرمایه گذاران مجاب می شوند که در اطراف شهر و در محدوده
حریم اقدام به راه اندازی کارگاهها و کارخانه های صنعتی نمایند که این امر در دراز مدت منجر به کاهش
فاصله مراکز صنعتی با شهر تهران می شود و از طرفی محدوده شهر به سمت حریم گسترش می یابد.
روستاهای حریم شهر به عنوان بخشی از بدنه ی شهر که از نظر قیمت زمین ،متاسب با آقشار کم درآمد
جامعه می باشد؛ به علت عدم توجه مسئولین و در بسیاری از مواقع خود ساکنین دچار تغییرات عمده ای در
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بافت خود شده اند .این دگرگونی ها موجب از بین رفتن بافت روستایی و جایگزینی بافت شهری به جای آن
بوده است.
کلید واژه :روستا ،حریم،کالن شهر تهران
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آزمون معرفی عناصر و اصول تفکر اندک افزا در برنامه ریزی شهری
نمونه موردی :شهر تهران
سیده فاطمه هاشمی امیری

چکیده:

رهیافت اندک افزای برنامه ریزی که در انتقاد بر رهیافت های سنتی برنامه ریزی شهری مطرح شده است،
با تکیه بر هفت عنصر اساسی خود می تواند بر کاستی های زمان بر بودن ،هزینه بر بودن ،تحقق ناپذیری
برنامه و سایر کاستی ها ،پیروز شود .این عناصر عبارتند از)7 :تشخیص مشکالت فوری )4راهبردها و سیاست
های کوچک و به لحاظ سیاسی شدنی )4ممیزی و تحلیل غیر جامع )2مشارکت و همرایی )4پیشنهاد گزینه
های اندک و شدنی )4تغییرات پیشنهادی کوچک )4آزمون و خطا و مقابله با نامعلومی .فرایند پیشنهاد شده
برای برنامه ریزی شهر تهران به این ترتیب خواهد بود)7 :ممیزی و تحلیل جامع )4مشکل یابی )4تدوین
چشم انداز توسعه شهر)2تعیین اهداف برنامه )4تدوین سیاست ها و راهبردهای کوچک و شدنی با تعداد گزینه
های اندک )4پیش بینی جمعیت شهر )4تعیین محدوده و حریم )4تولید برنامه های موضعی و موضوعی با
گزینه های اندک و اندازه کوچک )4تنظیم ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده از زمین )75تعیین
شرایط تحقق پذیری برنامه )77تعیین سازوکارهای اجرایی )74بازبینی.
کلید واژه :برنامه ریزی شهری ،رهیافت اندک افزا ،عناصر محتوایی،
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بررسی اثرات اجرای قوانین اصالحی تخلفات کالبدی بر سیما و بهبود ساختار فیزیکی تهران در
سه دهه اخیر
مطالعه موردی :منطقه  7شهر تهران
رضا نگهبان

چکیده:

تخلفات ساختمانی تحت تاثیر روابط نابرابر اقتصادی – فضایی ،ضعف برنامه های ملی در سطح میانی و
برنامه ریزی شهری در سطح خرد شکل گرفته است .این پدیده با گسترش روز افزون در فضای شهری ایران
موجب تضاد و ناسازگاری در چهره شهرها و با ایجاد شرایط ناهنجار فضایی ،حیات شهری را جهت رسیدن به
توسعه پایدار و مطلوی به چالش کشیده است .لذا بررسی و ساماندهی این مسئله ضرورت میابد .در این
پژوهش تخلفات ساختمانی و تاثیر ان بر ساختار فضایی شهر در سطح منطقه یک تهران مورد بررسی واقع
شد و به بازنمایی ویژگی های این پییده در محدوده مطالعاتی در سطح خرد پرداخته شد .یافته های تحقیق
نشان می دهد که در حوزه مورد مطالعه ،اغلب تخلفات صورت گرفته با انگیزه های اقتصادی روی می دهد و
به علت انگیزه های قوی اقتصادی و فقدان برنامه های جامع شهری در زمینه هدایت و سیاست گذاری موثر
انگیزه های مرتبط با این موضوع تشدید گردیده است .در نهایت با توجه به راهبردهای تدوین شده به ارائه
سیاست های موثر به منظور ساماندهی این موضوع پرداخته شده است.
کلید واژه :تخلفات ساختمانی-ساخت و ساز غیر مجاز-منطقه یک تهران

آمایش فضایی شهر 247 
بررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی
افشین گل فرامرزی

چکیده:

اسکان غیر رسمی پدیده ای است حاصل از گسترش شتابان شهرنشینی و به تبع آن فقر شهری ؛ طی چند
دهه گذشته رویکردهای مختلفی برای مقابله با گسترش سکونتگاه های غیر رسمی به اجرا درآمد که در
نهایت " توانمند سازی" در پرتو "حکمروایی خوب شهری" و نگرش الگوهای مشارکتی بر پایه حکومتهای
محلی و بهره گیری از سرمایه اجتماعی به یاری نهادهای مدنی  ،به عنوان بهترین راهکار از طریق جوامع
بین المللی " بانک جهانی " و " سازمان ملل متحد " ارائه شده و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه
مورد بهره برداری قرار گرفته است  .پژوهش حاضر با هدف شناخت جایگاه مشارکت مردمی در فرآیند
توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و مشکالت و چالش های موجود در جلب مشارکت
مردمی باروش پیمایشی به بررسی نقش مشارکت مردمی در بهسازی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر
رسمی در محله شادچای (میمنت آباد) واقع در شهر گلستان پرداخته است .یافته های تحقیق حاکی از آن
است که علیرغم تصویب سند ملی توانمندسازی با عنایت به برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست
ساله کشور و تاکید این سند بر فقرزدایی  ،مشارکت مردمی و تقویت نهادهای محلی  ،متاسفانه عملکرد
متولیان امور مدیریت شهری در عمل چندان موفق نمی نماید و ناهماهنگی های بین سازمانی و عدم وجود
مدیریت یکپارچه نه تنها باعث کاهش اسکان غیر رسمی و تبعات ناشی از آن نشده  ،بلکه عملکرد های
سلیقه ای و بی برنامه منجر به از بین رفتن اعتماد مردم به مدیریت شهری و ازدیاد فقر و بدمسکنی و به
دنبال آن رشد اسکان غیر رسمی نیز شده است .
کلید واژه :اسکان غیر رسمی  ،مشارکت مردمی  ،بهسازی  ،توانمند سازی
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تحلیل فضایی آسیب پذیری جمعیت در منطقه 7
علی شماعی

چکیده:

امروزه رشد و تراکم کالبدی شتابان و نگرش موضوعی -موضعی و موزه ای به توسعه شهری و عدم نگرش
ارگانیکی در سازماندهی فضایی وحدت و کلیت شهر را دچار چالش های کرده است .رشد و توسعه بلند مرتبه
سازی ،عدم سازگاری آن ها با محیط طبیعی و فرهنگی ،کم توجهی به طبیعت ،عدم تابعیت فرم فضاها با
عملکرد آنها ،ضعف در منظر و روح شهری از جمله مسائلی است که شهر تهران و از جمله منطقه یک
شهرداری تهران با آن مواجه است .امروزه به سختی هویت شهر ایرانی – اسالمی را می توان در فضاهای
شهری مشاهده کرد .هدف اصلی این پژوهش تحلیل فضایی آسیب شناسی شهری در منطقه یک شهرداری
تهران است .نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی ،با بهره گیری از سیستم اطالعات
جغرافیایی ( )GISو نرم افزار ( )excelمی باشد .داده ها و اطالعات جمع آوری شده ،از طریق منابع کتابخانه
ای و نقشه های رقومی شده منطقه در محیط نرم افزار  GISمی باشد .نتایج حاصله مشخص می سازد که
مکان گزینی حدود  25درصد کاربری هایی که در محدوده  455متری خط گسل قرار دارد خطر ساز می
باشند ،بیش از  45درصد کاربری ها در شیب نامناسب ساخته شده اند ،همچنین  5/4درصد از کاربری های
منطقه از لحاظ شاخص آلودگی و مزاحمت وضعیت مطلوبی ندارند ،در مجموع این فرآیند موجب ناپایداری
اقتصادی منطقه یک شهرداری تهران شده است.
کلید واژه :کاربری زمین شهری ،تحلیل فضایی ،سازگاری و همجواری

آمایش فضایی شهر 244 
بررسی و سازماندهی جداره شهری
نمونه:خیابان ولی عصر
مهرنوش روزبهانی

چکیده:

این تحقیق باعنوان بررسی و سازماندهی جداره شهری ،سعی بر آن دارد با شناخت مفهوم جداره و مطالعۀ
ادبیات مربوطه و تجربیات گذشته و نیز مؤلفه های مؤثر در طراحی نما شهری ،معیارها و قواعد تأثیر گذار بر
بهبود جداره شهری را شناسایی کند ،تا با بررسی آنها و شناخت نقاط ضعف و قوت در محدودۀ مورد مطالعه
به ارائه راهکارهایی در جهت بهبود آن دست یابد .ماهیت این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی و
تحلیلی و گردآوری مطالب از طریق مطالعات اسنادی ،میدانی و مشاهده مستقیم بوده است .همچنین به
منظور ارزیابی جداره خیابان ولی عصر ،محدودۀ میدان ولی عصر تا چهارراه ولی عصر ،مؤلفه های مورد نظر
به دو دسته عناصر کالبدی نما و اصول طراحی جداره تقسیم شدند .بنابراین نیاز به شناسایی سبک معماری و
عناصر اصلی نما برای انجام تحقیق و پژوهش در نماهای جداره خیابان بود ،پس از ترسیم جداره ها ،بررسی
و تحلیل نمای ساختمانها صورت گرفت .برای ایجادِ بدنۀ شهری بعنوان یک مجموعه ،حداقل باید میان نماها
شباهت وجود داشته باشد و هر نما بصورت یک عنصر کامال مجزا از جداره درک نگردد.
کلید واژه :محیط بصری ،جداره شهری ،بررسی و ساماندهی
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کتاب ها

آمایش فضایی شهر 244 
مجموعه آلبوم تصویری
عناصر مبلمان شهری
آرش صداقت کیش

در چند سال اخیر ،عالوه بر ایجاد هماهنگی بیشتر در میان عناصر مبلمان شهرى ،شاهد استفاده متنوع تر از
طرح هاى نو در سطح شهر می باشیم .از این رو جهت دستیابی به پیشرفت پایدار ،مطالعه و پژوهش ضرورتى
انکار نشدنى است .به عنوان قدم نخست ،در این مجموعه تالش بر آن بوده تا نمونه هاى متنوع از دیگر
کشورها جمع آورى شده و به صورت تصویرى ارایه شود .آلبوم تصویرى مبلمان شهرى امکان شناخت ،دیدن
و انتخاب نمونه هاى متفاوت و موفق را در کنار یکدیگر فراهم مى سازد .اولین مجموعه تهیه شده در  2جلد
به شرح عناوین زیر در سال  ،7445به مرحله چاپ رسیده است:
 -7نشیمن

 -4سطل زباله

 -4کیوسک

 -2گلجاى ،راهبند ،میله پرچم
نظر به اتمام فاز اول این پروژه و باتوجه به لزوم تهیه اطالعات سایر عناصر مبلمان شهری ،ادامه پروژه به
تفکیک  74عنوان زیر ،در دستور کار سال  7447واقع گردیده است:
 -4سرویس بهداشتی
 -4ایستگاه پارک دوچرخه
 -4باجه تلفن

 -4پایه چراغ

 -4سرپناه ایستگاه اتوبوس

 -75نرده و جداکننده ی شهری
 -77تجهیزات پارکی کودکان
 -74ساعت شهری

 -74آبخوری

 -72وسایل ورزشی فضاهای جمعی

 -74صندوق پست و صندوق صدقات
 -74پل های عابر پیاده

 -74فواره و آبنماهای شهری

 -74ورودی مترو و قطار شهری
 -74کف سازی پیاده راه روها و اتصاالت
 -45کرکره ،کشو ،در و سردرب تابلو مغازه ها و مکان های تجاری.
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باغ مجسمه
محمد بهرامی

همـزمـان با تحـوالت گستـرده سیاسـی– اجتمـاعی ،در قرن بیستم ،عده ای از هنرمندان از جمله مجسمه
سازان بر خالف سنت های رایج در هنر ،حصار تنگ موزه ها و گالری ها را برای ارائـه آثارشـان منـاسب
ندانستـه و از ایـن فضـای کوچـک که آن ها را به ساختـن آثـاری کوچک محدود می کرد بیرون آمده و
ترجیح دادند آثار خود را در هوای آزاد به نمایش بگذارند .ارائه آثار در فضای باز ،شرایط و قواعد جدیـدی را
هم اقتضـا می کرد .ابعـاد آثـار در مقیـاس چنـد برابـر و با مواد و مصالحی مختلف و تکنیـک های ساخت
نوین شکل گرفت« .باغ مجسمه» به ببیننده اجازه می دهد تا در فضایی باز مجسمه را دیده و تفاوت بنیادین
مقیاس ،حجم ،فضای محیط ،انسان وعناصر طبیعت را یک جا مشاهده کند « .باغ مجسمه» پدیده ای تقریباً
مدرن محسوب می شود که برآیند عوامل متعددی در هنرمعماری ،شهرسازی ،تکنولوژی و شرایط اجتماعی
معاصر است.

آمایش فضایی شهر 244 
حجم های تزئینی
محمد بهرامی

منظور از حجم های تزئینی شهری ،به طور کلی حجـم هایی است که عالوه بر کاربردهای گوناگونی که
دارند ،جهت زیبایی ،تزئین و جلوه بصری استفاده می شوند .این احجام ممکن است انگیزه هایـی چـون
تبلیغـات ،مذهـب ،فرهنـگ ،آداب وسنن ،جشـن ها و سـوگ ها را در پـی داشتـه باشنـد .بسیاری از احجام
تزئینی شهـر به طور دائمی یا دراز مدت در نظـر گرفته نمی شـوند این احجـام صرفاً جهـت رویـدادها و
مناسبــت ها به طـور مـوقـت نصب شـده و بعـد از مـدت زمـان کوتاهـی برداشتـه می شوند

  244چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

حذف زوائد بصری از نماهای شهری
امیر مسعود انوشفر

زیبایی یک مفهوم عـام در ابعـاد کیفیـات محیطـی و زندگـی می باشـد واگـرب خواهیم کیفیـات محیطـی
رابا معیارهای مختلـف بسنجیـم؛ فرامعیـار ،زیبایـی است .زیبـایـی دارای جنبـه های مختلـف درونـی،
بیرونـی ،کالبـدی ،غیرکالبـدی ،روان شـنـاختـی و اجتـماعـی اسـت .در ایـن میـان یکـی از رویکردها به
مقوله ی زیبایـی ،نگاهـی بصـری و رویت پذیر می باشـد و از این رو آنچه که تناسب ،دلپذیری ،مطلوبیت و
پاسخ دهندگی بصری ایجاد نماید ،زیبا محسـوب می گردد .از آنجا که یکی ا ز جنبه های داشتن شهر زیبا،
داشتنن ماهای شهری متناسـب و موزون است؛ سازمان زیباسازی بر آن شد تا با بررسی وضع موجـود ،به
یافتـن راه حل های کاربردی در خصوص حذف زوائد بصـری از نمـاهای شهری بپردازد تا در نتیجه شهر
تهران ،یک گام به سـوی داشتـن فضـای شهـری زیباتر و مطلوب تر نزدیک گردد.

آمایش فضایی شهر 244 
پرچم
جمشید امامی

پرچـم هـای ملـی در هـر کشـور و جامعـه ای دارای ارزش و احتـرام خاصـی هستنـد و احسـاس غرور
ملـی و مذهبـی را در شهـروندان بر می انگیزند.
با تـوجـه به رنـگ و لطـافـت این عنصـر ،شـاخصـه هـای زیبایی شناختی آن در فضـای شهـری دارای
اهمیت و در خور توجـه بیشتر است .تا آنجا که سامـانـدهـی پرچـم و پایـه پرچم های شهری با هدف
ارتقای کیفی و مناسب سازی نمای شهر تهران از موضوع های مطرح بوده و به عنـوان بخش عمده از برنامه
ریزی ساماندهی و نظام بخشیدن به مبلمـان شهـری ،به مرحلـه اجرا در آمده است .از این رو نیاز به در
اختیار داشتن اطالعات جامع به منظور رشد دانش کارشناسان و متولیان اجرایی در ایـن حـوزه بسیـار
احسـاس شـده و کتـاب «پرچم و پایه پرچم های شهری» تهیه گردیده است.
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نمادها و شهرها
موسی پژوهان ،مهدی ماستیانی

نشانه ها ،معادل هایی برای بیانی روشن و از پیش تعیین شده و شناخته شده اند .به همین علت توافقی
همگانی در مورد آن ها وجود دارد .نشانه ها سه دسته اند :نماد(نشانه وضعی) ،شمایل (نشانه تصویری) و
نمایه (نشانه طبیعی) .نماد ،یک اصطالح ،یک نام و حتی تصویری است که ممکن است در زندگی روزانه
بسیار مانوس باشد و با این حال عالوه بر معنی آشکار و معمول خود ،معانی تلویحی و به خصوصی نیز داشته
باشد .نماد معرف موضوع مبهم و ناشناخته یا پنهان از ماست .بنابراین یک کلمه یا شکـل وقتـی نمادیـن
تلقـی می شـود که به چیـزی بیش از معنـی آشکـار و مستقیـم خود داللت کند .به عبارتی دیگر می توان
گفت هر نماد یک نشانه هم هست اما نشانه به اجبار نماد نمی باشنـد .نمـادها از دیرباز در زندگی انسـان ها
نقـش تعییـن کننـده ای داشته اند و در طول تاریخ مفاهیم و معانی خاصی را ایفاء کردند ولی امروزه و
بخصوص پس از مدرنیته استفاده از نماد و نمادگرایی کاهش یافته و حتـی در برخی موارد به صـورت
نادرسـت استفـاده می شـود .این کتاب مجموعه ای است از مباحث مختلف نماد(سمبل) و نمادگرایی در
محیط و در ارتباط با زیباسازی که شامل تعاریف مفاهیم پایه نشانه شناسی و نماد ،کارکرد کلی نماد ،بررسی
انواع نمـاد در محیـط ،نماد در معمـاری و شهرسـازی جهـان و باالخره نمونه هایی از نمادپردازی در محیط
می باشد.

آمایش فضایی شهر 247 
درآمدی بر مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضای شهری
افشین داورپناه

محیـط اجتماعـی با همـه عوامـل و متغیرهـای سیـاسی ،اقتصادی و فرهنگی دخیـل و موثـر در آن ،شبکـه
هـای در هـم تنیـده ای از مواجهات نمادین است که به ویژه از دهه های پایانی قرن بیستـم و بر اسـاس
رویکـردهـای گونـاگـون ،مـوضـوعی جـدی مطالعـات نشانه شناسی ،نشانه شناسی شهری ،انسان شناسی
شهری ،جغرافیای فرهنگی ،مطالعات فرهنگی و  ...بوده است؛ وضعیت و شرایط ایجاد شده در چند دهه اخیر،
دلیل اصلی و عمده اهمیت یافتن بیش ار پیش نمادهـا و نشـانه ها در حوزه های گوناگون بوده است؛
گسترش ارتباطات نوین ،رسانه ای شدن هر چه بیشتر زیست جهان ،افزایش و گسترش بی سابقه و حیرت
انگیز رویارویی ها ،مبادالت و تعامالت فرهنگی و  ...از مهمترین و بارزترین ویژگی ها و شرایط چند دهه
اخیر به شمار می آید.
در ایران و به طور مشخص در زندگی شهری ایرانیان ،موضوع نمادها و نشانه هـا در سال هـای اخیـر ،به
بحثـی داغ و گـاه جنجال برانگیز تبدیل شده است؛ در واقع ،تصویر و تحلیلی که گاهی اوقات از کاربرد
نمادها و نشانه ها در فضای شهری برخی از شهرهای ایران و بیش از همه شهـرهـای بـزرگ ،به ویـژه
شهـر تهـران ارائـه می شـود با اغراق ها و سیاه نمایی همراه شده است؛ این نوع نگاه البته معموالً ناشی از
بی اطالعی ها و ناآگاهی ها درباره نمادها و نشانه ها ،معنا ،تحلیل و کاربرد آن ها است .در این نگاه ،معموالً
مرز میان مفاهیم نماد و نشانه به قدری مبهم است که عموماً این دو اصطالح کلیدی به یک معنـا به کـار
برده می شـود از این رو دایـره و قلمرو نمادها یا نشانه ها به هیچ وجه مشخص نیست؛ اینکه چه چیزی در
شهر نماد قلمداد می شود و چه چیز نشانه ،تعریف نشده است.

  244چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

مدیریت منابع انسانی در شهرداریها
دکتر حسین محمد پورزرندی ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی

چکیده:

امروزه اهمیت و نقش منابع انسانی در سازمان ها بر کسی پوشیده نیست .سازمان ها برای بقا در محیط
پیچیده و پرچالش امروزی ،نیازمند نیروی انسانی توانمند و خالق هستند .توجه به مقوله کارایی و توسعه
منابع انسانی رویکردی مدیریتی است که به جذب و حفظ و نگهداری کارکنانی منجر می گردد که دارای
استعدادهای بالقوه بوده و موجبات افزایش بهره وری و کارایی سازمان را فراهم می آورند .شهرداری ها نیز به
عنوان مهمترین سازمان های محلی از این قضیه مستثنی نبوده و منابع انسانی جزء ارزشمندترین سرمایه
هایشان ،به حساب می آید.هدف از تألیف این کتاب ،پرداختن به موضوع مدیریت کارآمد نیروی انسانی در
شهرداری ها است و نتیجه پژوهش و مطالعه در زمینه ساختار و قوانین اداری و استخدامی شهرداری های
جهان ،چگونگی استخدام ،انفصال خدمت و نظام پرداخت کارکنان ،نظام ارزیابی عملکرد ،آموزش و دانش
افزایی نیروی انسانی ،خردگرایی آنها در حوزه های مختلف و کارآمدی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد
شهری ،می باشد.

آمایش فضایی شهر 244 
برنامه ریزی فرهنگی ،یک رنسانس شهری
مولفGraeme Evans :
مترجم :محمدرضا رستمی ،گودرز میرزایی ،گروه مترجمان
سازمان زیباسازی شهر تهران

برنامه ریزی فرهنگی بعنوان جنبه ظریف هنر و امکانات فرهنگی و نیز به عنوان رفاه اجتماعی و رویکردهای
فضایی به امکانات در نظر گرفته می شود و بر کارکرد و رابطه بین سیاست فرهنگی و برنامه ریزی شهری و
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
همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران توسط محمدرضا رستمی ترجمه شده است.
کلید واژه :منابع انسانی ،شهرداریها ،مدیریت ،بهرهوری سازمانی
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وضعیت رنگی شهرهای لندن و ناتینگهام
پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

خیابان ها تنها بعنوان مسیر حرکت ماشینها نیستند ،بلکه مکان هایی برای گشـت و گذار هستنـد که مورد
استفاده مردم قرار میگیرند .بهبود طرحهای خیابانی باید به غنی سازی ابعاد حوزه عمومی کمـک کند .که در
این کتـاب راهنمای طراحی خیابان های شهرهـای لنـدن و ناتینگهـام ذکر گردیـده است و ضوابط تابلوها
و مبلمان شهری لندن بیان شده است .در بخش دیگر کتاب ،وضعیت فعلی رنگی بعضی از میادین شهر
تهران بررسی شده است.

آمایش فضایی شهر 244 
کلیدواژه های زیباسازی شهری و زیبایی شناسی
معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران

کتاب آشنایی با کلیدواژه های زیباسازی شهری ،به معرفی مهمترین و ابتدایی ترین مفاهیم و عبارتهایی می
پردازد که دانستن آن برای درک آمـوزش زیباسـازی و حـوزه های مرتبـط آن ضـروری است .آمـوزش
زیباسـازی شهری ،دارای نکات مهم و ظریفی است که می تواند از طریق فرهنگ سازی ،و رشد و بالندگی
جامعه شهری ،به اعتالی کیفیت محیط زیست و زندگی شهری کمک نماید .این کتاب دارای دانش و
اطالعات عمومی مفید و ضروری است که می تواند مورد استفاده شهروندان و کارشناسان شهری قرار گیرد و
جزو اولین کتاب هایی است که از سری آموزش های زیباسازی شهری می بایستی مورد مطالعه قرار گیرد.
موضوعات کتاب از تعریف زیبایی و هنر  ،تا تعریف رشتـه هـای تخصصـی و مفهـوم آلودگـی نوری و نشانه
های شهری را دربرمی گیرد.
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ابعاد بصری و روان شناختی رنگ
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اندازهگیری دقیق و گـزارش وضعیت یک رنگ ،تنهـا براسـاس یک سیستـم مشخـص قابـل انجـام است.
سیستمهای رنگی مختلفی برای اینکار ابداع شده اند که در این کتاب به سیستم رنگهای مانس ،سیستم
آزواله ،سیستم

و اطلس طبیعی رنگ اشاره شده است .اصول رنگبندی در هنر ،به معنی کنار هم نهادن

رنگ بصورت هماهنگ است بطوریکه هارمونی ایجاد نماید .رنگها برای بیان احساسـات آدمی هستنـد و بر
ادراک اجتماعی ما نیز تاثیر گذارند .از اینرو بخش هایی از کتاب به مبحث روان شناسی و ابعاد هنری رنگ
پرداخته است.

آمایش فضایی شهر 244 
نقش رنگ در حس مکان
بهاره معتمد

چکیده:

تهران همچون بسیاری از کالن شهرها،به سبب پیشرفت روزافزون تکنولوژی،به تدریج پالت رنگی بومی خود
را با طیفهای رنگی جهانی جایگزین نموده است.این مساله عالوه بر ایجاد اغتشاشات بصری ناشی ازاستفاده
نادرست از رنگ و تاثیرات آن بر بروز مشکالت روحی و روانی در شهروندان،باعث عدم توانایی ایجادارتباط با
فضاهای شهری شده و کاهش حس مکان و حس تعلق و نیز نارضایتی از مطبوبیت منظر شهری و کیفیت
زندگی را پدید آورده است.هدف از انجام این پژوهش دستیابی به یک منظررنگی مطلوب شهری است که
ضمن بهبود کیفیت منظر و مطلوبیت فضا ،سبب ارتقا حس مکان در شهروندان گردد.در نوشتار حاضر،ابتدا
پیشینه نظری درغالب مفاهیم رنگ،حس مکان و منظر بررسی و پس از تحقیق در حوزه پیشینه
عملی،چارچوب مفهومی تحقیق تعیین گشت.دربخش مطالعات تجربی متدولوژی تهیه پالت رنگی در غالب
نمونه موردی منظر رنگی تهران پیشنهاد و در نهایت اصول عام و راهکارهای طراحی شهری در قالب راهنما
ارائه گردید.
کلید واژه :رنگ ،حس مکان ،منظر شهری ،منظر رنگی  ،کیفیت زندگی
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خوردگی سطوح
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خوردگی فلزات و سطوح موجب افزایش هزینههای بسیاری میشـود و کاهـش اثرات آن تاثیر مهمی از لحاظ
اقتصادی و زیست محیطی دارد .این کتابچه مفهوم خوردگی و انواع آن مانند خوردگی گالوانیکی ،حفره ای،
شکافی ،حبابی ،میکروبی ،تنشی را بررسـی و عوامل موثر بر خوردگـی و روشهای کنترل آن از طریق
پوشش هـای آلی ،پوشش هـای فلـزی ،حفاظت کاتدی ،حفاظت آندی و مواد بازدارنده را بررسی میکند.

آمایش فضایی شهر 244 
زوائد نماهای شهری
امیر مسعود انوشفر ،مریم سبزواری
سازمان زیباسازی شهر تهران

این آلبوم پس از انجام کلیه طبقه بندی ها و گروه بندی های الزم که منتج از مطالعات پایه و مبانی نظری
حذف زوائد بصری از نماهای شهری می باشد ،اقدام به اختصاص یک کد واحد برای هر زائده نموده .کد فوق
در جهت آسیب شناسی هر واحد ساختمانی به لحاظ حجم آلودگی بصری جهت اولویت بندی و برآورد هزینه
های ساختمانی حذف زوائد نماهای شهری مورد استفـاده قرار می گیـرد .این آلبوم تصویری در نهایت به
تقسیم بندی زوائد در دسته های عملکردی و فیزیکی و تاثیرات اجتماعی و فرهنگی می پردازدکه این امر
منجر به سهـولت استفـاده و ارائـه راهکـارهـای بهینـه جهـت مواجـه با زوائـد بصـری می شـود.
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هنر محیطی
تأملی در عناصر معنی دهنده به منظر
رضا سیروس صبری
سازمان زیباسازی شهر تهران

هنر به محیـط و منظر غنـا می بخشـد .هنرهـایی که در عرصه های عمومی متجلی می شوند در شکل
گیری معنای محیط نقش مهمی بازی می کنند .هنر محیطی معموال از ارزش های جامعه سرشار است.
موضوع هنر محیطی در مسیر تکوین از عرصه های گوناگون دانش گام به گام می گذرد که سابقه ای در
ذهن ایجاد می کند و شناخت و اهمیت هنر محیطی را به منصه ظهور می رساند .موضوع رابطه بین انسان و
طبیعت از موضوع های پایه ای این کتاب است .هنرمندان همواره تالش کرده انـد که بازتـاب طبیعـت را در
آثـار هنـری خود به صـورت های گوناگون ارائه کنند .زمانی که هنر محیطی پیام محافظت از ارزش های
طبیعی را در حیطه شهر مطرح کرده و این موضوع را با مشـارکت مـردم بیـان می نمـایـد به وضـوح می
توان اثرات اجتماعی آن را در جامعه مشاهده کرد.

آمایش فضایی شهر 227 
نمادهای هویتی شهر تهران
محمد جواد مهدوی نژاد
سازمان زیباسازی شهر تهران

زمانی که صحبت از یک شهـر می شود پدیده های گوناگونی در شکل گیـری ماهیـت یک شهـر نقش دارند
به طوریکه یک شهـر بدون هر کـدام از ایـن پدیـده ها دیگـر شهـر نیسـت .نقـش انسان در شکل گیری
یک شهـر بسیـار مهـم اسـت به طوری که بدون حضور انسـان در یک مکان ،آن مکان ماهیـت شهر
نخواهد داشت.
بنابرایـن یک بخـش جدایـی ناپذیـر شهـر ،انسـان ها هستند .انسـان ها بسیـار تاثیر گـذار بر محیط و
زندگی خود می باشند ،در حقیقـت آنان با رفتـار و عادات خود یک فرهنـگ ایجـاد می کننـد که فرهنـگ آن
شهر به عنـوان نشـانـه ای برای آن شهر به شمار خواهد رفت .همچنین این انسان ها هستند که بر اسـاس
عقایـد و فرهنـگ خود دسـت به ساخت و ساز شهر خود می زنند و با شرایطی که ایجاد می کنند ،شهر خود
را متمایز از دیگران می کنند.تعریف شهر ،درک نشانه شناسی ،هویت شهر ،طبقه بنـدی مولفه های شهـری،
از بخـش های اساسی شناسایی نمادهـای هویتی شهر تهران است ،این کتاب از  2فصل نشانـه شناسی
شهری ،نمادهای طبیعی تهران ،نمادهای انسانی تهران ،نمادهای مصنوع تهران تشکیل شده است
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مبانی نور و روشنایی
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :شرکت رستاک پویا طرح

بررسـی و شنـاخت مفاهیم اولیه نور و روشنـایـی نقش مهمی در نورپـردازی فضـای شهـری دارد .پرداخـت
نور و روشنایی به عنـاصر بصری بهترین شرایط جهت تشخیص عرصههای رؤیـت پـذیـر و تشخیـص
مکـانها و کانـونهـای منظر است .نورپردازی مناسـب در شب به مدیـریـت شهـر این فرصـت را می دهد
تا کلیه عرصههای مطلوب منظر (بویژه عناصر هویت بخش بصری شهر) را برجسته سازی و معرفی و سایر
پهنهها و مناظر نامطلوب را در تاریکی محو کند .گرایش روزافـزون به شهرنشینی و زندگی شبانه در
شهرهای بزرگ ،باعث شده تا بیـش از پیـش ،روشـن نمـودن فضـاهای شهری به هنگام تاریکی و ایجاد
مناظر زیبا و چشم نواز به کمک نورپردازی ،ضرورت یابد.

آمایش فضایی شهر 224 
نورپردازی پل ها
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :شرکت رستاک پویا طرح

این پروژه شامل دو جلد بررسی وضعیت موجود ضوابط و اصول نورپردازی پل های سواره رو و عابر پیاده می
باشد .از آنجا که پلها اغلب در مکان های باز بنا می شوند موضوعات مطلوبـی جهـت روشـن شـدن و
نورپردازی هستنـد .پلهـای نورپردازی شده در فضای شهری بسیار جلب توجه میکنند به خصوص در
مواردی که از فاصله دور هم قابل دید باشند .سر یا تاج (پیشانی پل) نورپردازی شده ،نقش یک دروازه ای از
نور را بازی میکند .نورپردازی پلها اغلب با دو رویکرد صورت می گیرد :نورپردازی عملکردی و نورپردازی
به منظور زیبایی .نورپردازی عملکردی در پلها اغلب شرایط اصلی دیدن را در سطح جاده فراهم می کند.
روشنایی به وجود آمده با این روش دارای استانداردهای عددی و قابل اندازه گیری است .نورپردازی به منظور
زیبایی ،در دو قسمت سازۀ پل و روشنایی زیر پلها صورت میگیرد .المانهای اصلی سازندۀ سازۀ پل در
اغلب پلها یکسـان می باشـد و از دو قسمـت اصلـی عرشـۀ پل و پایه ها تشکیل شده است.

  222چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

نورپردازی بناهای ارزشمند
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :شرکت رستاک پویا طرح

ایـن پـروژه شامـل دو جلـد بررسـی وضـعیـت موجـود و تجهیـزات و روش های نورپردازی بناهای ارزشمند
شهر تهران می باشد .مهمرین بناهای شهر ،اغلب به کاربریهای عمومی و استخوانبندی اصلی شهر تعلق
دارند که در طی دوران تحول و توسعه شهر ،به علت تدوام بهره برداری کمتر آسیب دیده اند .لذا توجه به
قدمت ابنیه ،کمکی در شناسایی عناصر مهم و تاریخی شهر می باشد .ابنیه با ارزش که بارز بودنشان به
واسطه قدمت و ارزش تاریخی شان است در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند .جداره های با ارزش
تاریخی نیز از جمله این مواردند.گرایش روزافزون به شهرنشینی و زندگی شبانه در شهرهای بزرگ ،باعث
شده تا بیش از پیش ،روشن نمودن فضاهـای شهـری به هنگـام تاریکـی و ایجـاد مناظـر زیبـا و چشم نواز
توسط نورپردازی ،ضرورت یابد .ارتقاء کیفیت زندگی شهری و ایجاد محیطی هماهنگ و خوشایند برای
ساکنان آن از اهمیت خاصی برخوردار است .از این رو شناسایی و ارائه الگوهای نورپردازی بهینه برای
ساختمان های ارزشمند ،با توجه به هویت و سبک معماری آن ها نقش مهمی در زیباسازی و ارتقاء کیفیت
فضای شهری خواهد داشت.

آمایش فضایی شهر 224 
نورپردازی بناهای تاریخی
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :شرکت طراحان نورپردازان ایده

این پروژه شامل دو جلد بررسی وضعیت موجود و تجهیزات و روش های نورپردازی بناهای تاریخی شهر
تهران می باشد .شهر تهران و سکونت گاه های قدیمی آن ،گنجینه فرهنگی با ارزشی به شمار می آیند که
نمایانگر تاریخ حیات اجتماعی جاری در آن است و هریک از عناصر و فضاهای آن گویای بخشی از ویژگی
های اجتماعی – فرهنگی جامعه می باشد .با بررسی و شناخت این گنجینه با ارزش می توان به زوایا و ابعاد
غیر مدون و ناشناخته ای از تاریخ اجتماعی این سرزمین پی برد و همین امر بناهای تاریخی و گنجینه با
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
و افزایش زمان استفاده ،موجب تعالی فرهنگ شبانه شهری و حفظ هویت روزانه شهر در شب می شود .هر
یک از این موارد زمانی حداکثر کارایی را خواهد داشت که نورپردازی این بناها با توجه به هویت ،بافت
تاریخی و بافت های مجاور طراحی شده باشد .مواردی چون قدمت ،سبک معماری ،مصالح ساختمانی ودیگر
خصوصیت کالبدی بنا و بناهای همجوار در این روند مورد توجه قرار می گیرند.

  224چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

روشنایی تابلوهای تبلیغاتی
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :شرکت پایا پرتو سپاهان

این پروژه شامـل دو جلـد بررسـی وضعیـت موجـود و ضوابط روشنایی و طراحی و محاسبات تابلوهای
تبلیغاتی می باشد .بیلبـوردها به عنـوان ابزاری جهـت انتقـال اطالعات و پیام به شهروندان نقش مهمی در
فضای شهری ایفا می نمایند .با رشد شهرها و گسترش صنعت تبلیغات ،بیلبوردها نیز دارای ثبات بیشتری
شده اند و حذف آنها از جریان زندگی تقریباً غیر ممکن می باشد.در کنار طرح های ساماندهی تبلیغات
محیطی و ارتقـای کیفیـت فضـاهـای تبلیغـاتی و استـانداردسـازی آن هـا موضـوع روشنـایی تابلـوها نیز از
اهـمیـت ویـژه ای برخوردار می باشـد .از سویـی مسئله بحران انـرژی ،معضـالت اخذ انشعاب جدید برق،
قطع مکرر برق تابلوها و جمع آوری برخی از انشعابات نیز حیات و رونق بیلبوردها را در شب دچار مشکل
نموده است .لذا دستیابی به راه حل هایی برای کاهش مصرف انـرژی از طـرق مختلـف از جمله منابع نوری
جدید و یا سیستـم های خورشیـدی گامی است در جهت ارتقاء وضعیت موجود.

آمایش فضایی شهر 224 
آبنما
سازمان زیباسازی شهر تهران
به کوشش :دانشگاه شهید بهشتی

در اینجا «مجموعه ضوابط و معیارهای آبنماهای شهری» با هدف پاسخگویی به بخشی از نیازها در حوزه
های مدیریت شهری و ارتقای کیفیت فضایی شهر و زیباسازی آن ارائه شده است .در محدوده آبنماهای
شهری نیز عالوه بر توجه به ویژگیهای کمی و کیفی آب به عنوان مهمترین عنصر طبیعی هر آبنما و
چگونگی نمایش آن ،بر شناخت و معرفی زمینهها و مجموعه عناصر مصنوع نیز تاکید شده است .همچنین
با توجه به هدف طرح و پژوهش انجام شده ،تالش شد تا نقش آب به عنوان یک عنصر طبیعی در منظر
شهری و سپس یک عنصر مهم در طراحی آبنما بررسی شود.

  224چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

طراحی شهری جامع :سرویس های بهداشتی عمومی
مولفClara Greed :
مترجمان  :سید موسی پور موسوی ،ناهید فالحیان ،شهرزاد کاشی پزها

در سال های اخیر ،به لطف نشست های جهانی مختلف نظیر «اجالس هـای جهـانـی سـرویـس
بهـداشتـی» ،موضـوع سرویـس های بهداشتـی از مبحثـی شرم آور به موضوعی بدل شده که اطالع رسانی
گسترده ای پیرامون آن صورت گرفته و بحـثهای جالـب توجهـی را به وجـود آورده اسـت .موضـوع
سرویس های بهداشتی شامل اجزاء گوناگونی از قبیل تدارکات ،برنامـه ریزی و طراحی ،نگـرش های
فرهنگـی ،رفتار ،بهداشت عمومی ،رضایت اجتماعی ،امنیت ،مدیریت و ...است .به سبب غفلـت طوالنـی از
موضـوع سرویـس های بهداشتـی عمومـی جامعه جهانی از جمله بخش های تجاری و سازمان های دولتی
و غیردولتـی به این باور رسیـده اند که این موضـوع نیاز به توجه فـوری دارد و بایـد بـرای آن پاسـخ ها و
راه حل هـایـی جستجو کرد .کتاب حاضر تالش کرده است تا با بررسی جامع موضوع ،پاسخگوی نیاز عالقه
مندان به این مبحث باشد.

آمایش فضایی شهر 224 
خیابان های باطراوت
مترجمان :حمیدرضا حاجی حسینی ،نازیال محمد قلیزاده

در کتاب « خیابان های باطراوت » ،برنامه هماهنـگ مبلمـان خیابانی تورنتو به عنوان راهنمای طراحی و
سیاست گذاری مبلمان خیابانی ،به تفصیل آورده شده است.
در مجموعـه حاضر سعـی شـده است ،به تمـامی جنبـه های ظاهری ،اجرایی و رفع نیاز استفاده کنندگان،
پاسخ داده شود .هدف از این برنامه ،هماهنگ کردن طراحی ،فرم ،مقیاس ،مصالح و جانمایی مبلمان خیابانی
به منظور بهبود بخشیدن به دسترسی ،امنیت و زیبایی فضاهای عمومی است .طرح فوق ،فرصتی مهیا می
سازد تا با نگاهی انتقادی به بازنگری برنامه مبلمان خیابانی ،معیارها و راهبردهای بهسازی طراحی و جانمایی،
پرداخته شود.

  245چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

این تفکرطراحی خدمات است
مولفانJacob Scheider ,Marc Stickdorn :
مترجمان :حمیدرضا حاجی حسینی ،سعید رحیمی نژاد

کتاب « این است تفکر طراحی خدمات» به عنوان معرف ،مرجع و کتاب مطالعاتی با هدف ارایه تفکر طراحی
خدمات نگاشته شده است .این کتاب به سه بخش کلی؛ مقدمات ،ابزارها و نمونه ها ،تقسیم می شود.
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
طراحی اجتماعی نشان داده می شود .در بخش ابزارها ،در خصوص روند تکراری طراحی خدمات و روش ها و
ابزارهای آن توضیح داده می شود در فصل پایانی نشان داده می شـود که چگونه مقدمـات ،رونـد و ابـزارها
در  4نمونه کار جداگانه کنار یکدیگر قرار می گیرند.
در انتهای کتاب «تفکر طراحی خدمات» در قالب سه مقاله در خصوص پیش شرط بودن انگیزه به عنوان جز
اساسی رفتارهای انسانی در طراحی خدمات ارایه می شود.

آمایش فضایی شهر 247 
راهنمای ساخت فضاهای شهری استاندارد برای سالمندان
سید محمد رضا عاشق

چکیده:

فضای شهری محیطی می باشد که که تمامیه افراد بصورت یکسان و بدون محدودیت از آن برخوردار شوند
.امکانات شهری و نیز مبلمان شهری باید به طور استاندارد طراحی شوند که این افراد با توجه به کمبود های
جسمی مشکلی در استفاده از این امکانات و تردد در شهر نداشته باشند در این کتاب فضاهای شهری با
استانداردهای که باعث رفاه و آسایش این افراد در شهر گردد طراحی شده است .همچنین چک لیستهای
برای مشخص کردن ایرادهای شهری و رفع نواقص شهری در کتاب لحاظ گردیده است
کلید واژه :استاندارد ایمنی سالمت

  244چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

مجموعه مقاالت دیوارنگاری شهری
معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران

مجموعـه مقـاالت دیـوارنگـاری شهـری را بایـد مقدمـه ای بر مطالعـات ابتدایی دیوارنگاری تهران در یک
دهه اخیـر دانست .این مجموعه ،اولین مجموعه منسجم علمی -پژوهشی است که به همت دکتر اصغر
کفشچیـان مقـدم عضـو هیئت علمی دانشگـاه تهران ،در راستـای آسیـب شناسی ،بایـد ها و نبایدها در
دیوارنگاری شهری و ارایه راهکارها در این بستر ارائه شده است .مجموعه فوق که شامل مقاالتی از اساتید،
هنرمندان و محققین است ترکیبی از مقاالت چاپ شده در مجالت علمـی – پژوهشی و علمی ترویجی در
حوزه هنرهـای تجسمی کشور و تعدادی مقاله تألیفی برای تکمیل خالءهای پژوهشی در این حوزه می باشد.

آمایش فضایی شهر 244 
ارگونومی شهری ،شهر ارگونومیک
حسن صادقی نایینی

شهر و فضـای شهری ،از جنبه های مشترک بین شهروندان محسـوب می گـردد که شامـل مجموعـه ای از
نیازها ،تقابل و تعـامالت اجتماعـی می شـود .در این راستـا ،به دلیـل رعـایت سالمت و ایمنی در شهر و در
مواجهه با سایر عناصر شهری ،باید به کاربرد مبانی ارگونومی ،به صورت تخصصی توجه گردد.
در این خصـوص سعـی شـده است تا ضمـن تشریح ارگونومی و دامنـه عملکـرد آن در ارتبـاط با محیط
های شهـری ،اصـول مرتبط با شهـر سـالم ،ایمنـی شهری و ارتباط آن با ارگونومی ،کاربرد ارگونومی در
طراحـی مناسـب مبلمـان شهـری و موارد مشابه دیگر به طور دقیق ،بررسی ،و در قالب کتاب «ارگونومی
شهری ،شهر ارگونومی» جهت بهره برداری کارشناسان و مسئولین حوزه های شهری ،ارایه گردد.

  242چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

استراتژیهای فرهنگی در مدیریت شهری
نظام بهرامی کمیل

چکیده:

هدف این مقاله تاکید بر جایگاه فرهنگ در زندگی و مدیریت شهری است .در این راستا ابتدا برخی از
استراتژیهای فرهنگی که با توجه به شرایط تاریخی کشور میتواند در حوزۀ فرهنگ سرمشق باشند ،معرفی
و بررسی شدهاند .استراتژیهایی مانند؛ «نقد فرهنگی»؛ «آموزش فرهنگی»؛ «توسعۀ خالقیت و نوآوری» و
«فرهنگی بودن سیاستهای فرهنگی» .در ادامه استراتژیهای مدیریتی که برای موفقیت هر برنامه فرهنگی
در شهر ضروری بهنظر میرسند ،معرفی خواهند شد .در نظر گرفتن استراتژیهایی مانند؛ «مخاطبشناسی»؛
«تقویت هویت شهری»؛ «تقویت فضاهای عمومی شهری» و «حکمرانی خوب» به مدیریت فرهنگی شهر
کمک میکند تا به شکل کاراتری برنامههایش را پیش برد .در انتهای مقاله و در یک گونهشناسی پیشنهادی،
شهرها به سه گروه «شهر خوب»؛ «شهر بد» و «شبه شهر» تقسیمبندی شدهاند .شهر خوب شهری است که
عرصههای دولتی ،عمومی و خصوصی آن ضمن تعامل با همدیگر ،استقالل و هویت ویژۀ خود را نیز حفظ
کردهاند .شهر بد ،شهری است که در آن دولت؛ حوزۀ عمومی و خصوصی را زیر سلطۀ خود درآورده است .شبه
شهر هم همان شهرهای توسعه نیافته جهان سومی است که فرهنگ ایلیاتی و روستایی در آنها غلبه دارند و
باوجود برخی ویژگیها و شاخصهای ظاهری شهری ،روح و زمانۀ آن غیرشهری است .در چنین شهرهایی،
حوزۀ عمومی دو حوزۀ دیگر را درون خود هضم کرده است.
کلید واژه :شهر ،شهروند ،فرهنگ شهری ،مدیریت شهری ،هویت شهری
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آشنایی با طراحی شهری از مبانی دانش تا نگرش های نوین
خشایار کاشانی جو

شهرها به عنوان پیچیده ترین پدیده ساخته شده به وسیله انسان ها شناخته شده و درعین حال از ماهیتی پویا
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
شناسی شهری ،اقتصاد شهری ،حمل و نقل شهری ،روانشناسی محیطی ،مدیریت شهری ،محیط زیست
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-
حرفه در ایران انجام شده اما کتاب های تدوین شده در این زمینه عمدتاً برگردان منابع خارجی و دارای
نگارشـی پیچیـده و بسیـار تئوریـک هستنـد که درک آن ها را برای افراد غیرمتخصص ناممکن می نماید .از
اینرو فقدان منابعی که دربرگیرنده مجموعه مباحث ،دیدگاه ها و نگرش ها در زمینه طراحی شهری با بیانی
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
در حوزه طراحی شهری است ،بر مبنای همین ضرورت و در جهت پر کردن خال مورد اشاره تدوین گردیده و
کوشیده است تا با زبانی ساده ،زمینه آشنایی کلیه افراد مرتبـط با پروژه های طراحی شهری همچون متولیان
امر در سازمان های گوناگون مدیریت شهری به ویژه شهـرداری ها ،کارشناسان ،حرفه مندان بخش
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
دکتر احمد رجبی

چکیده:

امروزه با توجه به توسعه شهر نشینی و افزایش حمل و نقل در شهرهای بزرگ ،یکی از وظایف عمده مدیریت
کالن شهرها و مخصوصا شهرداری ها ،ارائه خدمات حمل و نقل مطلوب ،توام با آرامش به شهروندان می
باشد .تحقق این هدف مستلزم دسترسی به ناوگان مناسب حمل و نقل شهری توام با نیروی
انسانی کارآمد است که دارای دانش و مهارت کافی در کار خود باشند .شهر شیراز به عنوان یکی از  5کالن
شهر کشور محسوب می شود که در آن نقش سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی بدلیل کمبود عملکرد ضعیف
سایر روشهای حمل و نقل بسیار مشهود است .برای بهبود سطح خدمات این سیستم نقش نیروی انسانی و
مخصوصا رانندگان اتوبوس بسیار مهم و اساسی می باشد .ارتقاء سطح مهارت شغلی رانندگان سازمان
اتوبوسرانی مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم برنامه ریزی منظم و هدفمند آموزشی الزامی است .این
برنامه ریزی باید ضمن تناسب با فعالیتهای روزانه رانندگان ،بلند مدت و همراه با مشوقهای حمایتی از طرف
مجریان باشد ،بگونه ای که جامعه مخاطب با تمایل کافی آماده همکاری در این فرآیند گردند .در این حالت
می توان انتظار داشت که سطح کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر شیراز در بلندمدت افزایش یابد و
منشاء خدمات بهتری در جابجایی شهروندان گردد .در این راستا با توجه به اهمیت فعالیت رانندگان حمل و
نقل عمومی در جابجایی مسافران و تاثیری که این قشر از نظر فرهنگی و اجتماعی بر رفتار شهروندان
خواهند داشت ،توجه به موضوع آموزش در افزایش توان کیفی و دانش این بخش برای شهرداری بسیار مهم
و اساسی می باشد .برای دست یابی به این هدف طراحی یک سیستم مناسب آموزشی ضروری خواهد بود.

برای این منظور در این مطالعه سعی شده است با آسیب شناسی وضعیت موجود و بررسی تجارب سایر
سازمانها و همچنین کالن شهرهای کشور ،نظام مناسبی جهت هدفمندی سیستم آموزشی رانندگان سازمان
اتوبوسرانی شیراز ارائه شود .بطوری که این آموزشها اوال دارای برنامه ریزی هدفمند در بلندمدت بوده و ثانیا
در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات جامعه هدف ،طراحی شوند.

نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود نشان داد که اوال بین متغیرهای تجربه باکارآیی دوره های آموزشی
ارتباط چندان معناداری وجود ندارد .به عبارتی دیگر کارآیی دوره های برگزار شده برای تمامی سطوح تجربه
و تحصیالت یکسان بوده است  .ضم ن اینکه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که بین
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متغیر مستقل تجربه با متغیر وابسته کارآیی دوره های آموزشی برگزار شده رابطه مستقیم و مثبتی وجود
ندارد .از نظر آمار توصیفی نیز بطور کلی نتایج بیانگر این موضوع بود که تقریبا نزدیک به نیمی از جامعه
آماری مورد بررسی از دوره های آموزشی برگزار شده رضایت کافی نداشتهاند و از برگزاری این دوره ها
مهارت الزم را کسب نکردهاند.

برای این منظور در این مطالعه ،با توجه به نتایج حاصل از آسیب شناسی آموزشهای موجود و مطالعات
تطبیقی ،سیستم جامع آموزشی برای رانندگان اتوبوس در سه سطح مقدماتی ،متوسطه و پیشرفته شامل
عنوان دوره ،هدف از طراحی دوره ،سرفصل و محتوای دوره ،روش اجرا ،شرایط اجرا ،استاندارد تعداد
فراگیران ،شرایط مدرس ،ارزشیابی ،زمان اجرا و منابع اجرای دوره آموزشی در سه سطح مقدماتی ،متوسطه و
پیشرفته طراحی و ارائه و بر این اساس الگوی ارتقاء رانندگان بر حسب سطوح آموزشهای فرا گرفته شده نیز،
مشخص شد.

با توجه به اهمیت موضوع و برنامه ریزی جهت هدفمندی آموزشهای ارائه شده و در راستای ارتقا سطح کیفی
دانش رانندگان اتوبوس ،آموزشهای نیاز سنجی شده در سه سطح جهت اجرا ،برنامه ریزی شدهاست .اجرای
این سطوح آموزشی بصورت سلسله مراتبی است .بطوری که هر کدام از رانندگان در بدو ورود آموزشهای
مقدماتی را گذرانده و سپس در صورت کسب امتیازات الزم موفق به ورود به مراحل بعدی خواهند شد.
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ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث سرای محله مینای جنوبی
موسسه فرهنگی جهان کتاب
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه چهارده

چکیده:

محالت به عنوان یکی از اجزای اصلی و مهم هر شهر یا به عنوان رکنی بین خانواده و شهر اهمیت ویژه ای
دارند .محله محوری تالش می نماید که به سمت افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری حرکت
نماید که البته در این راستا ضرورت دارد تا بسترهای الزم در این خصوص فراهم شود .هدف از راهاندازی
سراهای محله نیز مشارکت شهروندان در امور مربوط بهخودشان و در نهایت واگذاری تصمیمگیریهای محله
بهخود آنهاست .در همین راستا شهرداری منطقه  72تهران در نظر دارد سرای محله ای در ناحیه  2این
منطقه و در محله مینای جنوبی احداث نماید .که در این پژوهش به ارزیابی تاثیرات اجتماعی این پروژه
پرداخته شده است .برای دستیابی به نتایج مناسب در این برآورد جهت گرد آوری اطالعات از روش هایی
چون مصاحبههای عمیق ،مشاهده ،مطالعات اسنادی و کتابخانه ای ،طراحی مدل مفهومی و پیمایش به
صورت تکمیل پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد مهم ترین کمبودهای
این محله تعداد کم فضاهای فرهنگی و ورزشی است .در خصوص مهم ترین این تاثیرات مواردی چون تغییر
در ساختار فرصت های شغلی ،تغییر در ساختار فرصت های فراغت و تفریح و بهینه سازی اوقات فراغت
ساکنین محله ،ایجاد تصویری مثبت از مدیریت شهری نزد اهالی محله ،هویت بخشی به محله ،جلوگیری از
انزوا و افزایش مشارکت زنان خانه دار در فعالیت های اجتماع ،افزایش اختیارات شورایاری ها و تغییر در
ادراکات مردم از شاخص های بهداشتی و ایمنی را نام برد.
کلید واژه :شهرداری منطقه  72تهران ،سرای محله ،محله مینای جنوبی ،ارزیابی تاثیرات اجتماعی
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تدوین سند توسعه محله مینای شمالی و ارائه الگوی مطلوب
دکتر آزاده کاویانی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  41شهرداری تهران

چکیده:

محله کوچکترین واحد اجتماعی است که ملموس ترین و عمیق ترین صورت جریان زندگی شهری در آن
تحقق می یابد .در محالت سنتی ،روابط اجتماعی به هم پیوسته بود و باورهای مشترک و مشخصی وجود
داشت و افراد همدیگر را می شناختند و اعتماد میانشان بیشتر بود و حریم محله محترم شناخته می شد .طی
دهههای اخیر محله های شهری به صورت جزیره هایی در دریای فرهنگ ملی جامعه و خرده فرهنگ های
شهری درآمدند و تغییرات سیاسی ،اجتماعی و تکنولوژیکی از اعتبار محله ای به عنوان عامل مهم در زندگی
فردی و اجتماعی کاسته است .به نظر می رسد به تدریج و با توسعه مدرنیزاسیون و دوره انقطاع تاریخی،
انسجام و پیوستگی و هویت و شخصیت مستقل محالت از بین رفته است .

به دنبال بوجود آمدن تغییرات در توسعه شهری در سال های اخیر ،محله های مسکونی جایگاه ویژه ای در
شکل گیری شهرها داشته اند .کاربرد مفهوم توسعه واحدهای محله ای در قالب مدیریت شهری امروزه مورد
توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است .بر این اساس می توان ابعاد مختلف شهرها را شناخت ،شرایط
موجود را بررسی و مختصات ساختاری ،تاریخی آنها را خصلت یابی نمود ،با نیاز ها انتظارات و دغدغه های
شهروندان ،صاحب نظران و مدیران شهری آشنا شد و با اتکا به دانش نظری و تجربی راه هایی را برای حل
مسائلی که شهر و شهروندان با آنها مواجه هستند یافت و الزامات و مالحظات آنها را در توسعه شهرها به کار
گرفت.
در طرح جامع جدید شهر تهران نیز توجه به مفهوم محله و محله محوری بسیار حائز اهمیت تلقی شده و
توجه به ساختار کالبدی– اجتماعی محالت میتواند بیشترین نقش را در تقویت جریان زندگی شهری و رونق
حیات مدنی داشته باشد .در راستای تحقق توسعه محله ای ،تدوین برنامه و سند توسعه منحصر به فرد با
توجه به ویژگی ها و خصوصیات هر محله امری ضروری می باشد .بر این اساس ،در این طرح سند توسعه
محله مینای شمالی تدوین شده است.
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کلید واژه :توسعه ،محله ،شهرداری ،شهرتهران
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نوآوری در حمل و نقل معلولین
پیمان سنندجی ،محمد عسگری ورکی،پیمان جاللی زاده

چکیده:

در برنامه ریزی حمل و نقل ،یکی از عواملی که مورد مالحظه قرار می گیرد ،مسائل و نیازهای معلولین می
باشد .زیرا یک نفر معلول نیز حق دارد ،همانند سایر افراد جامعه ،از تسهیالت آموزشی ،درمانی ،فرهنگی بهره
مند شود .نابسامان بودن فضای کالبد شهر و عدم انطباق آن با نیاز ها و خواسته های این گروه باعث منزوی
شدن آنها می شود که در بلندمدت خسارت های اجتماعی و اقتصادی عظیمی به کشور وارد می نماید .فراهم
آوردن وسایل رفت و آمد معلولین از جمله مسایلی است که نه تنها مسئولین و مربیان توانبخشی ،بلکه
مسئولین شهری و حتی قانونگذاران نیز باید آن را در نظر داشته باشند .لذا در این مقاله ضمن معرفی احتیاج
های خاص معلولین و مشکالت جابجایی آنها ،به اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری تهران و اتوبوسرانی
برای بهبود وضع حمل ونقل معلولین در شهر پرداخته شده است و همچنین طرح های اجرایی در جهت بهبود
سطح کیفی و کمی زندگی معلولین در خصوص حمل و نقل شهری ارائه گردیده است.
کلید واژه :حمل و نقل عمومی ،برنامه ریزی ،معلولین،
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بررسی مشکالت تردد معلولین و جانبازات در سطح معابر شهری و ارائه برنامه راهبردی توسعه
حمل و نقل عمومی در سطح معابر
مطالعه موردی :منطقه7
فاطمه قاسم پور ملکی

چکیده:

براساس روایت های موجود بین  4تا  75درصد کشورهای جهان و از جمله ایران دچار یکی از انواع معلولیت
های جسمی یا ذهنی هستند .به گفته یک مقام سازمان بهزیستی ساالنه هم  75هزار نفر به معلوالن کشور
اضافه می شود .بر اساس این ارقام می توان گف روزانه  744نفر به آمار معلوالن ایرانی افزوده می شود .این
رقم شامل معلوالن نوزاد مادرزادی و نیز افرادی است که در اثر حوادث یا بیماری ها دچار معلولیت می شوند.
در یک تعریف ،معلولیت به ناتوانایی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت های عادی زندگی فردی یا اجتماعی
به علت وجود نقص مادرزادی یا اکتسابی در قوای جسمانی یا روانی اطالق می شود .طبق تعریف سازمان
جهانی بهداشت ،معلولیت ایجاد اختالل در رابطه با بین فرد و محیط دانسته شده است .از نظر این سازمان،
معلولین بزرگ ترین اقلیت جهان محسوب می شوند ،زیرا به طور میانگین  75درصد افراد هر جامعه ای را
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
شامل می شوند .گفته می شود ،حدود  45درصد معلوالن جهان در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته
و یا در حال توسعه زندگی می کنند .در ایران ،معلولیت یکی از حوزه هایی است که درباره آن اختالف نظر
زیادی وجود دارد و آمار دقیقی از تعداد افراد معلول در دست نیست .بر اساس سرشماری سال  7444تعداد
کسانی که در ایران به دلیل نارسایی های ذهنی ،جسمی و حسی ،معلول به شمار می روند حدود 7445555
نفر بوده اند .این آمار اما از سوی نهادهای متولی معلوالن در همان زمان هم مورد تایید نبود .هم اکنون به
طور رسمی می توان گفت که  4میلیون نفر در کشور دچار دچار معلولیت های جدی هستند.
در این مقاله جهت بررسی معضالت و مشکالت تردد ناتوانان جسمی و حرکتی و ارائه راهکار سازنده سعی در
جمع آوری آمار و اطالعات معلولین در سطح منطقه یک ،آنالیز داده ها ،توزیع بروشورها به تعداد محدودی از
معلولین و جانبازان محترم و سپس بررسی کلیه آمار جمع آوری شده و در نتیجه جمع آوری نواقص و کاستی
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های موجود در سطح شهر از دیدگاه قشر کم توان و در نتیجه ارائه راهکار سازنده از طریق بررسی ضوابط
موجود ارائه شده است.
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مطالعه ،برنامه ریزی و ارائه راهکار در خصوص برنامه زمانبندی شرکت های حفار و عدم
تداخل حفاری ها با عملیات پیاده روسازی و روکش آسفالت معابر در ناحیه  3منطقه 3
شهرداری تهران
کرامت اله زیاری

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
دستیابی به برنامه های راهبردی در راستای به حداقل رساندن هزینه های جاری در عرصه مدیریت شهری از
نکات حائز اهمیت است .ارائه برنامه زمانبندی در حفاری و بهسازی مسیرهای تردد عابرین و سواره روها از
جمله مواردی است که هزینه های بسیاری را بر بدنه سازمان های مدیریت شهری تحمیل میکند .حال
برنامه ریزی در راستای برطرف کردن مشکالت موجود در این مقوله یکی از مولفه های قابل تامل در عرصه
برنامه ریزی شهرها محسوب می شود .دستیابی به صرفه های اقتصادی با ارائه برنامه زمانبندی مناسب و
راهکارهای رسیدن به این گزینه گواه اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع می باشد .در کنار بحث های
ذکر شده ،تامین امنیت و رفاه حال شهروندان به واسطه برنامه ریزی در راستای بهسازی معابر شهری و
مشکالتی که به دلیل عدم مالحظات الزم در این زمینه برای شهروندان بوجود میآید از دیگر ضرورت های
پرداختن به این مسئله به عنوان یک نیاز شهروندی و مدیریتی محسوب میشود.
بر ا ین اساس در مرحله اول به عنوان مطالعات و به عنوان مرحله شناخت اصول پایه پروژه ،سعی در بررسی
مبانی نظری ،فنی و تجربی کار شده و پاسخ به سه سوال اساسی مد نظر قرار گرفته است .ابتدا اینکه چیستی
پروژه و اینکه چه چیز به عنوان هدف آن تعریف می شود مطرح شده است .مسئله دوم اینکه چرا این پروژه
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
یعنی شهر تهران ،منطقه  4و ناحیه  4شهرداری تهران صورت گرفته است .در بخش دوم از مرحله دوم به
بررسی ویژگی ها ،ساختار و وضعیت شبکه معابر ناحیه  4شهرداری منطقه  4به همراه فرآیند تصمیم گیری و
ارتباطات بین بخشی در مقوله حفاری های صورت گرفته در سطح معابر این محدوده شده است .در مرحله
سوم با ارئه جمع بندی از برنامه های عملیاتی پروژه ،به مشکل یابی و ارائه بیانیه هدف در بخش های
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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
و در نهایت به دستورالعمل مناسب در این بخش دست پیدا کینم .در نهایت در مرحله چهارم به جمع بندی و
ارائه کاربست پروژه پرداخته می شود.
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مستند سازی و ایجاد برنامه جامع نورپردازی شهرداری منطقه 1
شهرداری منطقه  -1شرکت پاندا مشاور پارس

چکیده:

بهره گیری از دانش نورپردازی فضاهای شهری که آمیزه ای از علم و فناوری و هنر می باشد ،برای بازآفرینی
هویت شهری ،توسعه کارآمد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فراغتی شهر و تقویت حیات مدنی و سرزندگی
شبانه شهر ،ضرورتی غیر قابل انکار است .با نورپردازی میتوان سیما و نمای ساختمان را در شب به
رنگهای گوناگونی درآورد و چشماندازهای شهری را جذاب و متنوع کرد .در این حالت میتوان به
مجموعهای از ساختمان ها به عنوان عناصر سازنده سیمای شهری توجه داشت و با طرح و برنامهای سازمان
یافته به توسعه کیفیت سیمای شهری یا سیمای بخشی از شهر پرداخت .آنچه در این گزارش به دنبال آن
هستیم درک صحیح و درستی از مفهوم نیاز به نورپردازی و روشنایی در فضاهای شهری است و برای رسیدن
به این مهم است که اصوالً میزان روشنایی چراغها در شب و نحوه نصب آنها باید معقول ،کارا و از نظر
اقتصادی به صرفه باشد .ما میخواهیم نسلهای آتی میراثدار شبهای پرستارهای باشند که برایشان حفظ و
حراست کردهایم .چیزی که از اواسط قرن بیستم تاکنون دیگر حتی در روستاهای دوردست نیز یافت
نمیشود ،آن هم برای اینکه نور چراغهای شهرمان نور ستارگانی را که صدها ،هزاران و حتی میلیونها سال
سفر کردهاند تا به دیدگان ما برسد ،با بیرحمی از ما میگیرند .به همین منظور در این طرح در فاز اول به
تشریح پیشینه تحقیق نورپردازی پرداخته ایم ،در فازدوم با تحلیل منطقه از دیدگاه نورپردازی و معماری نور
پرداختیم ،در فاز سوم به ارائه راهکار ها و پیشنهادات پرداخته ایم.
کلید واژه :نورپردازی -برنامه جامع نور -انرژی شهری
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دانش مهندسی رنگ
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جلد نخسـت کتاب دانش مهندسی رنگ به بررسی مفاهیم اولیه در خصوص رنگ می پردازد .در این جلد
اجزای تشکیـل دهنده رنگ و خـواص و ویژگـی های پوشش های رنگـی نیز بررسی شده است .همچنین
انواع پوشش های با رزین های اپوکسی ،آکریلیک ،آلکید ،پلی استـر ،سیلیکونـی ،فنولیـک و سایر رزین های
مورد استفاده در رنگ ها نیز مورد مطالعه قرار گرفتـه است .بررسی انـواع روش هـای اعمـال پوشش با قلم
مو ،غلطـک دستـی ،غوطه وری ،رنگ پاشی ،بارشی و الکتروکوتینگ بخشی دیگری از کتاب می باشد.
در جلد دوم کتاب دانش مهندسی رنگ ضمن بررسی تاثیر مواد آالینده و شرایـط جوی بر پوشـش ها ،انـواع
خوردگـی و عوامل موثر بر آن نیز مطالعه شده است .فصل هایی از کتاب به آماده سـازی پیش از رنگ
آمیـزی و همچنیـن پوشـش های نوین مانند پوشش های لومینست ،ضد حریق ،نوشتار ناپذیر و غیره
اختصاص داده شده است.

شامل:
-

مدیریت شهری
دولت محلی شهری
شورا و شهرداری ها

فصل پنجم

کنش و کنش گران شهری
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مقاالت

کنش و کنش گران شهری 247 
گام هایی برای دست یابی به مدیریت شهری جامع در ایران
دکتر سید محمد علی کامروا ،سید مصطفی جلیلی

چکیده:

این مقاله در پی پاسخگویی به یکی از سواالت اساسی مرتبط با مدیریت شهری است و سعی بر آن است به
این سوال که "ضرورتها و شیوهی دستیابی به مدیریت شهری جامع و پویا در ایران چگونه خواهد بود؟"،
پاسخ داده شود ،در نتیجه هدف از نگارش این مقاله ،تدوین گامهایی برای دستیابی به مدیریت شهری
جامع متکی بر شهروندان در ایران میباشد .بخش اول این مقاله به بررسی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت
شهری از سه زاویه پرداخته است که نتایج آن بدین شرح است .7 :شهرداریها و شورای اسالمی شهر در
حال حاضر نهادهای کارگزار دولت در ادارهی شهر هستند و نه نهادهای مدیریتی شهر .در واقع شهرداریها،
در وضع کنونی زیر مجموعهی دولت محسوب میشوند و اختیارات مدیریت شهری تقریباً به طور کامل در
دولت جمع شده است ،بنابراین مدیریت شهری با بحران مشروعیت مواجه است؛  .4با طرح نظریه بلوغیافتگی
و عدم آن مشخص میگردد که دولت با در اختیار داشتن وظایف متعدد شهرداریها ،شهرداریها را در
بلوغنیافتگی نگهداشته است ،به همین دلیل دولت نیز در وضعیت بلوغنیافتگی باقی مانده است؛  .4دیدگاه
مسلط بر مدیریت شهری در ایران پس از مشروطیت تاکنون دیدگاه ادغام «شهر» در «دولت» است که می
بایستی با مدل سه قطبی دولت ،شهر و شهروند باز تعریف گردد .با توجه به ابعاد مطرح شده و یافتههای
تحقیق سعی شده است گامهایی برای دستیابی به مدیریت شهری جامع متکی بر شهروندان در ایران تدوین
گردد .این گامها عبارتند از .7 :ضرورت برقراری تعادل بین وظیفه و اختیار در مدیریت شهری  .4جایگزینی
رابطهی دولت -شهروند به شهروند -مدیریت شهری جامع  .4تعریف جامع و مانع از اختیارات شهروند،
شهرداری ،شورای شهر و دولت در مدیریت شهری  .2تعیین الزامات ساختار مدیریت شهری در ایران و تمایز
میان مدلهای مدیریتی در شهرهای نیازمند ،ترازمند و فرازمند.
کلید واژه : :تعادل بین وظیفه و اختیار ،بلوغ یافتگی نهادهای مدنی
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تدوین دیدگاه های شهرداران شهر تهران (از کرباسچی تا قالیباف)
محسن مردعلی ،میرزا عبدالرسول فالح زاده ،فتاح آقازاده

چکیده:

در این پژوهش دیدگاه های شهرداران تهران آقایان کرباسچی ،الویری ،ملک مدنی ،احمدی نژاد و قالیباف از
سال  7444تا  7444مورد بررسی قرار گرفه است .به منظور بررسی دیدگاه های شهرداران کلیه سخنان آنها
که در روزنامه همشهری موجود بوده مورد بررسی قرار گرفته است و در برخی موراد از آرشیو موسسه پیام رسا
نیز بهره گرفته شده است .دستگاه های شهرداران در  4معاونت که شامل معاونت های فرهنگی -اجتماعی،
هماهنگی – برنامه ریزی ،حمل و نقل و ترافیک ،شهرسازی و معماری ،فنی – عمران ،خدمات شهری و
مالی – اداری تقسیم بندی گردیده است .عالوه بر معاونت های هفت گانه شهرداری تهران بسیاری از دیدگاه
های شهرداران شهر تهران با موضوعاتی کالن تر از وظایف بخش بندی شده ساختار شهردرای ارایه شده
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
کالن دسته بندی شده اند .در گام بعد برای شناسایی زیر مقوله های تحقیق و تقسیم بندی کردن دیدگاه
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
از شهرداران مشخص گردید که به کدامیک از معاونت هفت گانه اولویت بیشتری داده اند و در هر معاونت نیز
چه مسائلی برای آنها از اهمیت باالتری برخوردار بوده است و در معاونت فرهنگی – اجتماعی «تاکید بر
حضور و مشارکت مردم در اداره امور شهر تهران» بیشتر مورد تاکید بوده است.
واژگان کلیدی :شهرداری تهران ،شهردار ،تهران  ،دیدگاه  ،حوزه های ماموریتی هشت گانه.

کنش و کنش گران شهری 244 
مطالعه مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر توفیق یا عدم توفیق شورایاران محالت منطقه 71
تهران
صدیقه محمدبیگی
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 41

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
است .پژوهش حاضر از نظر روش مطالعه ،کمی و از نظر نوع در قلمرو تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و
برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش عبارت است از
شهروندان محدوده شهرداری منطقه  74وحجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران  444نفر محاسبه
گردیده و از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای برای تعیین محالت استفاده شده است .از مجموع
مقایسه عوامل موثر بر موفقیت شورایاران در آزمونهای آماری مشخص شد نقش سرمایه اجتماعی به عنوان
عامل اجتماعی بیشترین تاثیر را در موفقیت شورایاران دارد .بعد از آن به ترتیب اعتماد اجتماعی ،انسجام
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.
کلید واژه :شورایاران ،موفقیت ،سرمایه اجتماعی ،طبقه اجتماعی
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بررسی محورها و چالش های مدیریت شهری در ایران
رشید بوکانی ،امیر حسن کریمی راد ،امیر رضا سپهر آر

چکیده:

مدیریت شهری بعنوان یک رویکرد نوین در حل معضالت و مشکالت بوجود آمده در جامعه به عنوان یک
حکومت محلی در عرصه زندگی شهری ایفای نقش می نماید .امروزه با گسترش شهرنشینی و مشکالت
خاص آن ،بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند ،برای بهبنه سازی زندگی شهروندان
مورد توجه قرار می گیرد .شوراهای شهر بعنوان یک عنصر از مدیریت شهری که مسئولیت عظیم اداره
شهرها را در سطح محلی بر عهده دارد چند صباحی است که پا به عرصه زندگی شهری گذاشته است .این
تحقیق در نظر دارد که محورها و چالش های شوراهای شهری در ایران را مورد بررسی قرار دهد طی
مطالعات صورت گرفته در زمینه روند تشکیل شوراها از زمان مشروطه تا به امروز این شوراها در انجام
وظایف محوله با مشکالت و معضالتی روبه رو بوده اند .هر چند که شوراهای اسالمی از همان اوایل پیروزی
انقالب اسالمی مورد توجه قرار گرفته است ولی به خاطر مسائل امنیتی و مشکالتی که در جامعه وجود
داشت نتوانستند در جامعه قوانین مربوط به آنها عملی شده و شوارها تشکیل شوند .در واقع نظام سیاسی و
اداری ایران تا پیش از جنبش مشروطیت و تصویب قانون اساسی مشروطه بر گونه های مختلفی از
تمرکزگرایی مبتنی بوده است آغاز تحوالت ساختی و شکلی در حوزه های اجتماعی ،سیاسی ایران را باید از
جنبش مشروطه خواهی و رویدادهای پس از در نظر گرفت و از این زمان بود که تفکر تمرکز ستیزی وارد
مرحله نوین شد بطوریکه از آن پس مساله اعطای میزانی از صالحیت خود سامانی و استقالل به واحدهای
جغرافیایی نامتمرکز همواره در عرصه های علمی ،سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است.
کلید واژه :مدیریت شهری ،شوراها ،تمرکزگرایی ،عدم تمرکزگرایی

کنش و کنش گران شهری 244 
بررسی راهکارهای تمرکززدایی از پایتخت در ایران؛ (کالنشهر تهران)
مسعود حسینی

چکیده:

در کشورهای در حال توسعه ،رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه صنعتی ،مشکالت
جدیدی در نظام شهری این کشورها بوجود آورده است .برآیند چنین رشد شتابان ،تمرکز بخش عظیمی از
جمعیت شهری در یک یا دو شهر اصلی این کشورها نظام شهری است .کالنشهر تهران نیز ،در ابتدای
انتخاب به عنوان پایتخت و مرکز ،شهری کوچک بود .بعدها در اثر تمرکز بیش از حد امور اقتصادی و اداری-
سیاسی ،تبدیل به مادرشهر بزرگی شد و در نتیجهی رشد سریع و عدم آمادگی عمومی ،اشکاالتی از قبیل
ازدحام ،نارسایی خدمات ،انواع آلودگیها ،ترافیک سنگین ،رشد ناهنجاری های اجتماعی ،پیامدهای غیرقابل
کنترل مخاطرات طبیعی (مانند زلزله) و ...برای آن پیش آمد که اینک عالوه بر مزاحمتهای زیاد برای
ساکنانش ،موجب ایجاد مشکالتی در انجام هر گونه خدمات دولتی شده است .مشاهده این امر و احساس
حالت بحرانی تهران ،باعث ایجاد پیدایش فکر تمرکز زدایی از تهران شده است.
کلید واژه :تمرکز گرایی ،تمرکز زدایی
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بررسی میزان شناخت وآگاهی شهروندان از وظایف مدیران خدمات شهری شهرداری تهران
نمونه موردی :منطقه 2
محمد دیده خانی ،سید عبداهلل سجادی جاغرق ،فیروز دین

چکیده:

آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی که جامعه برای آنها در نظر میگیرد مرد م عالوه بر حقوق
ذاتی که در تحقیقات بسیاری به آنها اشاره شده است  .از حقوق اعتباری نیز بر خوردارند .در این تحقیق،به
بررسی شناخت و آگاهی شهروندان از مسئولیت ها و ماموریت های خدمات شهری شهرداریها پرداخته
میشود بررسی ارتباط بین میزان آگاهی و شناخت شهروندان با مشارکت آنها و پاسخگویی مدیران خدمات
شهری و شهروندی فعال و تماس آنها با سامانه  744و  7444پرداخته شده است بدین منظور شهروندان
منظقه  4شهر تهران به مثابه جامعه آماری در نظر گرفته شد ه است وبا توجه به فرمول کوکران تعداد 442
نفرحجم نمونه تعیین گردید که در این تحقیق برای نمونه گیری و اطمینان از اینکه نمونه آماری مورد نیاز
تأمین گردد تعداد  475پرسشنامه پخش شد که تعداد  744پرسشنامه جمع آوری شد و  744پرسشنامه با
کمترین نقص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spssبهره
گرفته شد واز آزمون میانگین جامعه آماری و برای بررس فرض نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف
اسمیرنوف و آزمونهای پارامتریک وناپارامتریک و همبستگی پیرسون و اسپیرمن در تحلیل داده ها استفاده شد
یافته های تحقیق حاکی از آن بود که افزایش آگاهی شهروندان ،موجب مشارکت بیشتر و پاسخگویی
مدیران خدمات شهری و توسعه شهروند فعال و افزایش تماس با سامانه  744و 7444شهرداری تهران
میشود ضمن اینکه نتایج نشان میدهد که سطح آگاهی شهروندان در این بخش (خمات شهری ) باالست
ولی توصیه میشود شهرداری تهران نیز در دیگر بخش ها نیز میزان شناخت و آگاهی شهروندان را نیز
ارزیابی نماید وبا استفاده از وسایل ارتباط جمعی نسبت به تغیرات قوانین و وظایف بخشهای مختلف
شهرداری ،آگاهی شهروندان را باال ببرد کلید واژه ها :شناخت وآگاهی،شهروند فعال ،پاسخ گویی،حقوق
شهروندی
کلید واژه :آگاهی ،شهروند فعال ،پاسخ گویی،حقوق شهروندی

کنش و کنش گران شهری 244 
توسعه اجتماع محلی با رویکرد دارایی مبنا
راضیه رضازاده ،فاطمه محمدی آیدغمیش ،مجتبی رفیعیان

چکیده:

در این مقاله به تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی (به عنوان مهم ترین دارایی در اجتماع محلی) ،عوامل
اجتماعی -کالبدی و تمایل به مشارکت سازمان یافته (به عنوان پیش نیاز رویکرد دارایی مبنا) پرداخته می
شود .شاخص های مورد بررسی از مطالعات داخلی و جهانی استخراج گردیده و با روش پیمایش در محله
امامزاده حسن ،سنجش شده است .نتایج رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر تمایل به مشارکت سازمان
یافته ،سرمایه اجتماعی و عوامل اجتماعی -کالبدی نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت،
تاثیر مستقیم و افزاینده دارد .ولی قدمت سکونت ،کیفیت امکانات کالبدی و حضور پذیری فضاهای عمومی با
واسطه سرمایه اجتماعی بر آن تأثیر افزاینده دارند و تأثیر وضعیت مالکیت نسبت به سه عامل دیگر ،کمتر می
باشد .این نتایج نشان می دهد که سرمایه کالبدی برای افزایش سرمایه اجتماعی واجد اهمیت ابزاری است و
برای توسعه اجتماع محلی باید به سرمایه های کالبدی و اجتماعی به صورت یکپارچه برای ظرفیت سازی
توجه داشت.
کلید واژه :توسعه اجتماع محلی ،رویکرد دارایی مبنا ،ظرفیت سازی
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چشم انداز سازی توسعه در فرآیند مدل راهبرد توسعه شهری
نمونه موردی :شهر سنقر
سیدموسی پورموسوی ،محمد فعلی ،سجاد احمدی

چکیده:

روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و هدف این پژوهش بررسی وضعیت شاخص های برنامه ریزی استراتژی
توسعه شهری( )CDSدر شهر سنقر ،شناسایی مهمترین نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید در اجرای برنامه
ریزی استراتژی توسعه شهری( )CDSدر این شهر و اولویت بندی عمده استراتژی ها و راهبردها در راستای
بهبود یا اجرای شاخص های برنامه ریزی استراتژی توسعه شهری( )CDSدر شهر سنقر است.
کلید واژه :برنامه ریزی استراتژیک ،CDS ،سنقر ،شبکه عصبی

کنش و کنش گران شهری 244 
سنجش وضعیت هویت یابی شهرهای جدید
مطالعه موردی :شهر جدید هشتگرد
پارسا ارباب

چکیده:

این مقاله ،فرآیند هویت یابی شهرهای جدید را مورد توجه قرار می دهد و در این زمینه به سنجش وضعیت
شهر جدید هشتگرد به عنوان نمونه مطالعاتی می پردازد .براساس مطالعات انجام شده ،فرآیند مذکور بر مبنای
چهار معیار  )7خوانایی و تشخص (قابلیت تشخیص) )4 ،تعامالت اجتماعی )4 ،خاطره انگیزی و  )2احساس
وابستگی و تعلق (ریشه داری) مورد تدوین قرار گرفته و در چارچوب نظری تحقیق ارائه شده است .یافته های
پژوهش نشان می دهد که هویت یابی شهر جدید هشتگرد که از آغاز ساخت و ساز و اسکان مردم در آن
نزدیک به دو دهه می گذرد ،در وضعیت میان ضعیف (بد) و متوسط قرار دارد .این در حالی است که وضعیت
فازهای سه گانه این شهر از این نظر با یکدیگر متفاوت می باشند .این تفاوت ،از وضعیت معیارهای چهارگانه
فوق که برای سنجش و تحلیل هویت یابی فازهای سه گانه مورد توجه قرار گرفته اند ،منتج می شود .فرآیند
هویت یابی شهرهای جدید نیازمند زمان و فرصت بوده و این مفهوم می تواند در گذر زمان و از طریق توجه
به چشم اندازی روشن در رابطه با معیارهای کلیدی شامل خوانایی و تشخص ،تعامالت اجتماعی ،خاطره
انگیزی ،وابستگی و تعلق و هم چنین رضایت مندی ساکنان محقق شود .ایجاد نقاط مرکزی و کانونی ،نمادها
و نشانه ها و فضاهای خاص به عنوان بستر تعامالت اجتماعی در زمینه بهبود هویت و ارتقاء حس مکان در
محیط شهرهای جدید ضروری است .تدارک امکانات و تسهیالت عمومی نیز عاملی بسیار مهم برای ارتقاء و
تسریع این فرآیند است.
کلید واژه :هویت یابی ،حس مکان ،شهرهای جدید
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بررسی رابطه توانمندسازی شهروندان منطقه  71تهران با مشارکت در مدیریت شهری
داود عباسی کارجگان ،محمود رضا اسدی

چکیده:

هدف :هدف اصلی از انجام این پژوهش ،بررسی رابطه توانمندسازی شهروندان با مشارکت در مدیریت شهر و
ارایه ی سازوکارهایی جهت توانمندسازی شهروندان به منظور ترغیب آنها به همکاری بیشتر و مشارکت فعال
در مدیریت شهر است .روش  :این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و به شیوه ی توصیفی -پیمایشی اجرا
شده است .برای گردآوری داده های اولیه با الگوگیری از پژوهش های "اسپریتزر" (" ،)7444آلسوپ و
هینسون" ( )4554و "پال -وست" ( ،)4554ابزار سنجش به شکل پرسشنامه ی بسته پاسخ شامل  44گویه
در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است .روایی پرسشنامه از نوع روایی صوری و روایی محتوا بوده
و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برای گویه های توانمندسازی
( )5/44و برای مشارکت ( )5/44برآورد شده است .جامعه ی آماری پژوهش تمامی شهروندان باالی  74سال
ساکن در منطقه  74شهرداری تهران ،حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  442نفر و انتخاب نمونه های
آماری به شیوه ی طبقه ای تصادفی انجام شده است .برای انجام پژوهش یک فرضیه ی اصلی و سه فرضیه
فرعی طراحی و تجزیه و تحلیل دادهها به دو شیوهی توصیفی و استنباطی انجام شده است؛ در تجزیه و
تحلیل توصیفی از شاخص های فراوانی ،درصد و میانگین و برای آزمون فرضیه ها از آزمون استقالل (کای
 ،)4ضریب همبستگی پیرسون و آزمونهای مقایسه میانگین ( T-testو  )ANOVAاستفاده شده است.
یافته ها و نتایج :نتایج کلی نشان می دهد میان توانمندسازی شهروندان و مشارکت در مدیریت شهر رابطه
ی معنادار ،مثبت و قوی ( )=R5/474وجود دارد .همچنین یافته ها نشان می دهند که میزان توانمندی
( )4/44و مشارکت ( )4/24پایین تر از حد متوسط است .با توجه به نتایج به دست آمده ،می توان گفت :اقدام
در جهت توانمندسازی شهروندان و ارتقای مشارکت شهروندی ضرورت دارد و هر گونه تالش برای
توانمندسازی شهروندان ،در ارتقای سطح مشارکت در مدیریت شهر ،مؤثر خواهد بود.
کلید واژه :توانمندسازی ،مشارکت ،شهروندان ،مدیریت شهری
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جایگاه حس تعلق در شهر اسالمی -ایرانی با تأکید بر محله
مهدی حقیقت بین ،سیما بستانی

چکیده:

شهر و روابط موجود در آن به عنوان پیشرفته ترین مجتمع زیستی بشر ،اثرات بی بدیلی بر هویت ساکنان
خود دارد .در سدههای معاصر روند شهرسازی در ایران دچار تقلید از انگارههای غربی و پدیده جهانیشدن
گردیده و به نوعی گرفتار انقطاع تاریخی و ناسازگاری با فرهنگ و جهانبینی شهروندان مسلمان ایران
بخصوص در امرسازماندهی فضایی شده است .سازماندهی کالبدی و فضایی محالت سنتی مطابق با باورهای
مذهبی و فرهنگی ساکنان موجب تقویت ارتباط شهروندان با فضا و پیامد آن افزایش حس تعلق ایشان به
محله و پیامد آن شهر میشده است .از اینرو این مهم در پایداری و سرزندگی محالت شهر اسالمی نقش
مؤثری داشته است.

لیکن در شهرسازی معاصر و در مقیاس خرد ،در بسیاری از محله های

امروزی،سازماندهی فضایی ناهمگون با سبک زندگی و فرهنگ بومی و مذهبی ایرانیان بوده و از اینرو کمتر
نشانی از اسالمی بودن و اسالمی شدن در منظر و ساختار عملکردی آن مشاهده میشود .نتیجه این
بیتوجهی تضعیف حس تعلق شهروندان و تضعیف پایداری در بسیاری از محالت جدید شهری است.
آسیبشناسی وضع موجود محالت شهری و تقویت زمینههای افزایش حس تعلق در شهروندان بوسیله ازدیاد
تعامالت اجتماعی و توجه ویژه به ایجاد خاطره جمعی مشترک شهروندان راهکاری مناسب به حساب میاید
که بواقع مصادیق آن در شهرسازی و محلههای سنتی و بومی متعلق به فرهنگ ایرانی-اسالمی موجود
میباشد .هدف از این پژوهش بازشناسی مفهوم حس تعلق در شهر اسالمی در گذشته و عوامل مؤثر در
تقویت این مهم در محله های شهری است.تأکید اصلی این مقاله بر تبیین نحوه انجام فعالیت های اجتماعی
از جمله برگزاری آیین های مذهبی در میادین سنتی محلی به عنوان عاملی اساسی در افزایش حس تعلق
شهروندان به محله ها و بالتبع به شهرهای گذشته است .نتایج این مقاله شامل اصول و معیارهایی جهت
استفاده مؤثر از تجربیات پیشینیان در راستای ارتقا میزان حس تعلق شهروندان به محله است.
کلید واژه :حس تعلق ،آیین های مذهبی ،میادین محلی ،شهر اسالمی ا
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بررسی و تعیین نقش و جایگاه بخش شهرداری ها و شورای اسالمی در اقتصاد ایران
کوروش جوادی پاشاکی

چکیده:

امروزه باگسترش و توسعه شهرهای ایران  ,جمعیت شهر نشینی رشد فزاینده داشته است .براساس نتایج
آمارهای رسمی کشور  ,نشان می دهد که جمعیت شهر نشینی ایران در سال  7444به میزان  47/2درصد
بوده و در سال  7445به  47/2درصد رسیده است  .این میزان در کالن شهرها الخصوص در پایتخت کشور
یعنی استان تهران به میزان  44/4درصد می باشد .استان تهران  74/4درصد جمعیت کل کشور را دارا می
باشد .عالوه بر این  ,جمعیت شناور نیز روزانه برای فعالیت کسب و کار به شهر تهران مهاجرت می کنند به
جمعیت فوق افزوده می شود .حل معضالت ترافیکی  ,حمل و نقل و ارتباطات  ,خدمات عمومی  ,بهداشتی ,
امورفرهنگی و حتی امورقضایی و امنیتی برعهده شهرداریها می باشد .نقشی که دولت محلی درجهت ارائه
کاالها و خدمات عمومی  ,توسعه و عمران شهری ایفاد می نماید فراتر از دولت مرکزی است  .در این مقاله
براساس الگوی سیستم حسابهای ملی شاخص اقتصادی ارزش افزوده و سرمایه گذاری توسط شهرداریها و
شوراهای اسالمی برآورد شده است و این شاخص نشان می دهد از  4/4درصد ارزش افزوده دولت به میزان
 7درصد آن مربوط به سهم دولت محلی در تولید ناخالص داخلی کشور می باشد  .همچنین سهم ارزش
افزوده دولت محلی  24/72درصد از کل دولت می باشد.
کلید واژه :ارزش افزود ،تولید ناخالص داخلی  ،شهرداری ها

کنش و کنش گران شهری 244 
رویکرد مدیریت پروژه
امیر حسامی

چکیده:

این مقاله یک رویکرد مدیریت پروژه را معرفی می کند که بر اساس یک نگرش استراتژیک در فرایند تکمیل
پروژه متمرکز شده است .این قبیل نگرش استراتژیک به این معنی است که توجه روی اهداف پروژه باید در
طول دوره انجام پروژه ادامه داشته باشد.رویکرد شبیه سازی تابعی در طراحی سیستم مهندسی می باشد.این
مقاله وقایع مجزای شبیه سازی در جاهایی از فرآیند تکمیل پروژه را با این پیشنهاد که می تواند به معرفی
نگرش های جدید در مورد مدیریت میدان پروژه مرسوم بیانجامد،ارائه داده است .چهار نمونه شبیه سازی در
توزیع این حالت ارائه شده است که چگونه تمرکز مدیریت در یک روش استراتژیک به عملکرد و عملیات
محصول پروژه معطوف شده است  .این نمونه ها درک کاربرد اینگونه رویکردهای شبیه سازی را در طول
دوره فرآیند تکمیل پروژه میسر ساخته است
کلید واژه :مدیریت پروژه شبیه سازی
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بررسی نقش رسانه درتغییر نگرش مدیران شهری به سامانه ریلی درون شهری متناسب با
تغییرات جمعیت شناختی
بابک راهنورد

چکیده:

جابجایی یکی از نیازهای اساس جوامع کارا و مدرن است.امروزه دیگر هیچ شهری بدون یک سیستم حمل و
نقل عمومی نمی تواند کارایی داشته باشد.با در نظر گرفتن ارزش حقیقی جابجایی برای جامعه حمل ونقل
عمومی به شکل کامال" واضحی با صرفه ترین روش جابجایی برای تمامی اقشار جامعه در شهرهاست.حمل
و نقل عمومی امکان دستیابی به آموزش خدمات بهداشتی فعالیت های اقتصادی و عملکرد موثر شهروندان را
فراهم آورده و وسیله ای ضروری برای اتصال دوباره شهروندان محروم به ساختار اجتماعی و اقتصادی
جامعه است.این موضوع در کشورهای فقیر که در آنها جمعیت شهری با آهنگی نمایی رو به رشد ،وخیم تر
می باشدیکی از اولین گامها برای از بین بردن محله های فقیر نشین در کشور های کمتر توسعه یافته حمل و
نقل عمومی است.عالوه بر این صرفنظر از میزان ثروت یا هدف سفر حمل و نقل عمومی تبدیل به انتخاب
ارجح افراد شده است .در واقع در دسترس بودن وسیله نقلیه شخصی جابجایی افراد را تضمین نمی کند و
قشر عظیمی از شهروندان مناطق شهری انبوه و در حال رشد در جهان به حمل و نقل عمومی تکیه می
کنند.یکی از مهمترین ابزارهای مهم برای برجسته سازی اهمیت این نوع حمل و نقل برای مسئولین و
شهروندان رسانه های جمعی می باشد که با تغییر دیدگاه مردم و مسئولین نسبت به حمل و نقل عمومی
موجبات توسعه آن را فراهم می آورد در این مقاله نیز سعی شده بطور تفصیلی اثر رسانه ها بر تغییر نگرش
مدیران شهری به سامانه های حمل و نقل عمومی به ویژه مترو مورد بررسی و بحث قرار گیرد.
کلید واژه رسانه جمعی ،حمل و نقل عمومی ،پیامد اجتماعی،تنوع

کنش و کنش گران شهری 244 
ارائه الگویی جهت ارزیابی قابلیت های چابکی شهرداری
داریوش زرین پور

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل برای یک سازمانی که وظیفه ارائه خدمات به جامعه را دارا می باشد ،برآورده کردن
نیازهای اجتماعی بر اساس ارائه خدمات متنوع شهری می باشد . .نیازهای امروزه یک شهر مدرن و پیشرفته
بدلیل رشد روز افزون تکنولوژی و نیز درخواستهای متنوع شهروندان که هر لحظه بر تعدادشان افزوده می
گردد  ،همواره در حال تغییر و ازدیاد است و سازمانهایی این چنین باید در جهت پاسخگویی و رفع نیازها
برآیند .از این رو سازمانهای خدمات محوری  ،در این عرصه پیروز و سربلند خواهد بود که بتواند در کمترین
زمان با باالترین کیفیت ،پاسخگوی نیاز ذینفعان و مصرف کنندگان خود باشد .در این راستا در این مقاله به
بررسی وجود  ،اندازه گیری و در نهایت ساخت مدلی برای قابلیتهای چابکی در شهرداری تهران بعنوان یک
سازمان خدماتی اجتماع محور با کمک استنتاج فازی که یکی از قابلترین و نیرومندترین استنتاجهای ریاضی
برای نتیجه گیری است می نماییم .در این راستا به اندازه گیری قابلیت های چابکی از جمله سرعت،
شایستگی ،انعطاف پذیری و پاسخگویی خواهیم پرداخت.
کلید واژه :استنتاج فازی ،چابکی ،قابلیت های چابکی
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نقش تهدیدات سایبری بر عملکرد سامانه های مدیریت شهر
نگین شاه منصوری

چکیده:

با پیشرفت و توسعه بکارگیری تکنولوژی فناوری اطالعات در انواع سیستم های مدیریت شهری مبتنی بر آن
 ،همچنین سیستم های کنترلی که وظیفه مدیریت زیرساخت های حیاتی شهری را بر عهده دارند از یک
طرف و تغییر نوع و ماهیت تهدیدات و توسعه خطرات دانش پایه مبتنی بر نقاط ضعف فناوری از طرف دیگر
باعث شده تا برخالف قابلیت ها و توانمندی هایی که اینگونه سامانه ها در بهبود کیفیت و سرعت ارائه
خدمات مدیریت شهری ایجاد می نمایند  ،در معرض آسیب های جدی نیز قرار گرفته و همواره به عنوان
یکی از دغدغه های مدیران زیر ساخت های حیاتی مد نظر قرار گیرند .یکی از محسوس ترین مشکالت
اساسی در تأمین امنیت این سامانه ها ،ارتباط تنگاتنگ بین آسیب پذیری های ماموریت محور و سایبری می
باشد.
کلید واژه :فناوری اطالعات – سایبر  -امنیت – پدافند غیر عامل

کنش و کنش گران شهری 244 
همسانی تیپ های شخصیتی مدیران و کارکنان در راستای رضایت شغلی وتعالی سازمانی
آرزو سادات ملک نیا – فضه بلبل نیا

چکیده:

امروزه بایدپیشرفت روز افزون سازمانهاواستخدام افرادبا توجه به مدارک تحصیلی و بدون در نظر گرفتن تیپ
های شخصیتی مشکالت عدیده ای را در رکود کاری داشته است  .این مسأله مارا برآن داشت تا عامل بسیار
مهم تیپ های شخصیتی را نادیده نگرفته وبعنوان یک عامل تأثیر گذار هم بر روی تعامالت سازمانی و هم
در رابطه با نوع کار ارجاعی به آن بپردازیم.بدون شک همسان بودن تیپ شخصیتی کارکنان در راستای تعالی
سازمانی می تواند مفید باشد .نوع کار ارجاعی به شخصیت های گوناگون می بایستی مطابق با شخصیت
پرسنل بوده تا یک سازمان در پیشرفت اهداف خود موفق باشد .هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین
تیپ های شخصیتی ( تیپ Aو تیپ )Bمدیران وکارکنان با رضایتمندی شغلی در راستای تعالی سازمانی می
باشد .در این بررسی برای سنجش تیپ های شخصیتی از آزمون کوتاه شخصیتی نوع Aو  B (17سوأل)و
برای سنجش رضایت از انجام کار ها از آزمون رضایتمندی شغلی( 45سوأل ) استفاده شده است.نمونه مورد
تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی از معاونت منابع انسانی با توجه به نوع کار دبیرخانه مرکزی که ارتباط
مستقیم با مراجعین داشته انتخاب شده است .کلیه کارکنان شاغل در دبیرخانه مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی
پس از اجرای تست شخصیتی به دو گروه تیپ  Aو  Bتقسیم شده وهمبستگی میان نوع شخصیت کارکنان
و مدیریت سنجیده شد.برای تحلیل داده ها از آزمون یومن – وایت نی استفاده شده است .نتایج حاصل نشان
می دهد بین تیپ های شخصیتی مدیران و کارکنان در سطح  5/54چون معناداری کمتر از  aدر آمده ،
تفاوت میزان رضایت شغلی با توجه به تیپ شخصیتی متفاوت است .میانگین رضایت شغلی در تیپ  Aبیش
از تیپ  Bمی باشد.با توجه به اینکه مدیر مربوطه از تیپ شخصیتی نوع  Aبرخوردار است همسانی تیپ
شخصیتی تأثیر مثبتی روی افزایش سطح رضایت شغلی کارکنان زیر مجموعه آن مدیر دارد.
کلید واژه :شخصیت  ،تیپ شخصیتی ،Aتیپ شخصیتی،Bرضایت شغلی.
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بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر هویت سازمانی و پیامدهای آنها
مطالعه موردی :کارکنان شهرداری منطقه  1تهران
زهرا مهران

چکیده:

رهبری تحول گرا فرآیندی است که در آن رهبران با پیروان خود بر مبنای انگیزه ها ،ارزشها و اهداف
مشترک و همچنین بر مبنای نیازهای صحیح کارکنان و بعالوه نیازهای رهبران فعالیت می کنند .در این
تحقیق به بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر هویت سازمانی و پیامدهای آنها بین کارکنان شهرداری منطقه 4
شهر تهران پرداخته شد .نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که رهبری تحول گرا به طور مثبتی بر
هویت سازمانی تاثیر دارد .هویت سازمانی نیز به طور مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد
سازمانی ،و توانمندسازی روانشناختی کارکنان شهرداری منطقه  4تهران تاثیر دارد .چنین سبک رهبری به
عنوان محرک و نیرویی عمل می کند که تقاضاها ،ارزشها ،و اهداف متضاد و متعارض را به رفتارهای مثبت
و سازنده تبدیل می کند .رهبران تحول گرا با فراتر بردن کارکنان از توجه به خود ،توجه آنها را به سمت
یکی شدن با سازمان منعطف می کنند و موجب ایجاد حس هویت کارکنان با سازمان می شوند.
کلید واژه :هویت  ،رهبری تحول گرا ،تعهد ،توانمندسازی
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بررسی مبانی حقوق شهری و کارکرد آن در کاهش دعاوی شهرداری ها
میرزا عبدالرسول فالح زاده ،سید مهدی موسوی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

چکیده:

با گسترش شهر نشینی و افزایش تعامالت حاضل از آن اختالفات حقوقی متعددی بروز کرد که حل و فصل
آن نیازمند تاسیس رشته ای جدید در علم حقوق بود این رشته متناسب با موضوع آن «حقوق شهری» نامیده
شد در ایران مانند بسیاری از موضوعات حاصل از زندگی مدرن حقوق شهری نیز به شکل مبنایی مورد
بررسی قرار نگرفت و کارکرد آن صرفا حل مشکالت روزمره و تالش برای سامان دادن امور در کوتاه مدت
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
توج ه قرار گرفته است و ضمن تعیین راهکارهای انطباق آن با مبانی فقهی رویکرد کلی کشورهای دیگر در
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.
واژگان کلیدی :مدیریت استراتژیک ،مصونیت شهرداری ،حقوق شهرسازی مدیریت شهری
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قوانین مدیریت شهری کالن شهرهای توکیو ،استانبول ،پاریس و سئول
مهدی مرتضوی ،محسن مردعلی ،گلسا رسایی

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
برداری از بهترین ها در تمامی عرصه های پیشرفت من جمله مدیریت شهرها به مطلوب ترین حالت ممکن
و به صورت یکپارچه با در نظر گرفتن پتانسیل موجود می باشد .لذا در این تحقیق به بررسی تطبیقی از
مدیریت شهری که شامل چشم انداز توسعه شهر سیستم مدیریت شهری خدمات و فعالیتها ،بوجه و قوانین
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
و اساس این حکومت های محلی هستند در اداره امور محلی از استقالل نسبی برخوردار هستند اما این
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
ها کلیه ابعاد مدیریت شهری را پوشش نمی دهند هدایت راهبری و جحلب مشارکت سایر بازیگران در عرصه
مدیریت شهری اعم از سازمان ها و نهادهای تابعه وزارتخانه ها را بر عهده دارند همچنین در این کالن
شهرها مواردی چون:
 -7انعطاف پذیری در تغییر ساختار اداره کالن شهرها
 -4برخورداری از اختیاران وسیع درحوزه تصمیم گیری و قانونگذاری
 -4برخورداری از قدرت نظارت واجرایی همه جانبه در امور مختلف مدیریت شهری
 -2تفکیک و تمایز امور شهری و سیاسی از یکدیگر و عدم تداخل نقش های بازیگران این دو حوزه
 -4به رسمیت شناختن استقالل مدیریتی و فضای کالن شهرها و عدم وابستگی بیش از حد به دولت
مرکزی از جلمه نکاتی بودند که در حوزه مدیریت شهری قابل توجه بود.
واژگان کلیدی :مدیریت شهری  ،کالن شهر ،چشم انداز توسعه سیستم مدیریت شهری ،خدمات  ،بودجه ،قوانین
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نقش نهادهای مدنی مستقل غیر دولتی در تحقق مطالبات حقوق شهروندی در قرن 27
شبنم خلیلی

چکیده:

بررسی پیش رو به منظور توجه به نقش نهادهای مدنی مستقل غیردولتی در تحقق مطالبات حقوق شهروندی
در قرن  47با نگرشی بر جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است .با اشاره به اهمیت گسترش نهادهای
مدنی غیردولتی در توسعه دموکراسی و مشارکت مردمی توجه به جایگاه این نهادها در ایران از شاخصهای
مهم توسعه حقوق شهروندی به شمار میروند .محقق این تحقیق را با روش توصیفی – تحلیلی با تأکید بر
مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام داده است .در پایان این بررسی مشخص شد گسترش سازمانهای
غیردولتی در کنار اقتصاد ،بازار آزاد و خصوصی سازی سبب توسعه رفاه اجتماعی و حفظ استقالل کشور و
نظام میشود.
واژگان کلیدی :نهادهای مدنی ،شهروند ،حقوق شهروندی ،ایران
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رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان سازمان آتش نشانی
شهرستان رشت
علی مقصودی شقاقی

چکیده:

یکی از دغدغه های اساسی تمامی سازمان ها افزایش عملکرد کارمندان خود است .عوامل متعددی می توانند
در آن سهیم باشند .از این رو ،در تحقیق حاضر به بررسی مهارت های ارتباطی مدیران و عملکرد شغلی
کارمندان سازمان آتش نشانی در شهرستان رشت پرداخته شد .جامعه آماری تحقیق فوق شامل تمامی
کارمندان در حال خدمت این سازمان می باشند که  755نمونه از بین آنها به منظور جمع آوری داده ها با
توجه به روش های مناسب آماری انتخاب شدند .به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه (مهارت ارتباطی
مدیران و عملکرد شغلی) استفاده شد .به منظور بررسی وجود رابطه ،روش همبستگی اسپیرمن در نرم افزار
 SPSSبکار برده شد .در نهایت مشخص شد با اطمینان  5,44و سطح خطای کوچکتر از  %7بین مهارت
های ارتباطی مدیران و عملکرد شغلی کارمندان رابطه وجود دارد .از طرفی مقدار این رابطه برابر ، 5,424
بطور مستقیم (مثبت) و در حد نسبتا˝ پایین بود .همچنین بر اساس تحلیل رگرسیون خطی مقدار اثر متغیر
مستقل (مهارت های ارتباطی مدیران) بر متغیر وابسته (عملکرد شغلی کارمندان) در این تحقیق به مقدار
 5,444برآورد شد.
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امور مطالعاتی ایجاد مجتمع های اداری  -الکترونیکی
دکتر عباس کرامتی

چکیده:

مطالعه حاضر حاصله ی طرح " امور مطالعاتی جهت طراحی مجتمعهای خدمات اداری" می باشد .مجری
این طرح – مرکز مطالعات شهرداری تهران است که با همکاری تیم طراحی دانشکده فنی دانشگاه تهران-
اقدام به انجام امور مطالعاتی کرده است .هدف از طرح مذکور انجام مطالعاتی برای طراحی مجتمعهای
خدمات اداریاستکه کلیه خدمات کشورداری (اداری) را بصورت تجمیع شده در اختیار مردم قرار می دهند .با
تکیه بر چارچوب های نظری در حوزه ی مدنظر ،در این طرح ،امور مطالعات ایجاد مجتمع ها در قالب سه
محور زیر مد نظر قرار گرفته است .7 :وضعیت سازمانی -اداری :شامل تعیین ساختارها ،روابط مدیریتی،
سازماندهی ،فرایندها ،قیمت گذاری ،چگونگی بهرهمندی از مشارکت بخش خصوصی با توجه به خدمات
الکترونیکی که ارائه میدهند و با مالحظات مربوط به توسعه مراکز در آینده .4 .موقعیت جغرافیائی :شامل
مکان یابی بهینه .4 .طراحی معماری :شامل طراحی معماری ساختمانی و فنی.

مطالعه ی حاضر خالصه

ای از نتایج حاصل از دستیابی به سه محور را منعکس می کند .به منظور طراحی وضعیت مطلوب سازمانی-
اداری مجتمع ها ،مطالعات در چهار بخش شامل :شناخت وضع موجود دفاتر مشابه در کشور ،مطالعات
تطبیقی ،بررسی کلیه خدمات و ارگان ها ،بررسی قوانین مرتبط در کشور صورت گرفته است .همینطور به
منظور طراحی موقعیت جغرافیایی مجتمع ها مطالعات در قالب فاز مکان یابی انجام و در انتها به منظور
طراحی معماری مجتمع ها ،مطالعات در قالب فاز معماری انجام شده است .با استفاده از نتایج حاصله و بر
اساس مبانی نظری در قالب زنجیره تامین خدمات  ،مدل الگوی مطلوب کالن پیشنهادی با لحاظ نمودن
کنشگران اصلیشامل :دولت بعنوانناظر و سیاستگذار  ،شهرداری بعنوان بسترساز ،بخش خصوصی بعنوان
متصدی و نیز یک نهاد هماهنگ کنندهطراحی شده است.الگوی مطلوب کالن پیشنهادی به منظور
اعتبارسنجی با خبرگان مطرح و از آنها نظرسنجی شده است .از تجمیع نظرات ایشان در تکمیل مدل مطلوب
پیشنهادی و نقشها و شفاف سازی مسئولیتها ،وظایف و اختیارات هر یک و نیزسناریوهای عملیاتی نمودن این
الگو بهره گرفته شده است .در نهایت با استفاده از پیش بینی استراتژی ها و راهبردها برای مجتمع ها ،الگوی
عملیاتی مطلوب در سه سطح (استقرار فیزیکی ،یکپارچه سازی داخلی ،یکپارچگی زنجیره تامین) به همراه
نقشه راه رسیدن به هر مرحله تهیه  ،طراحی و ارائه شده است که در بخش پایانی گزارش حاضر به آن می
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پردازیم .بعالوه در این مطالعه به موارد مکمل الگوی مطلوب از جمله نحوه اداره داخلی مجتمع ها ،ارتباطات
بین کنشگران ،آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های نظارتی و ...اشاره شده است .در ادامه به مطالعات
مکان یابی مجتمع ها( به منظور جانمایی مکان های مجتمع در تهران) پرداخته شده و در انتها نتایج حاصله
از مطالعات معماری مجتمع های خدمات شهری(به منظور تعیین ضوابط معماری مجتمع ها)تشریح شده
است.
کلید واژه :مجتمع های خدمات شهری -شهر الکترونیک -خدمات اداری
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اولویت بندی خدمات دولتی کشور به منظور انتخاب خدمات منتخب در هنگام ارایه خدمات
تجمیع ارایه خدمات
دکتر عباس کرامتی ،محسن مردعلی

چکیده:

با نگاه گذرا بر نحوه ی ارایه خدمات دولیت در کشور در سالیان اخیر تالش های صورت گرفته برای حرکت
به سمت ارایه خدمات به صورت الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست ظهور دفاتر پلیس  75+و دفاتر خدمات
شهرداری را می توان به عنوان مظهر این تالش ها بر شمرد حال آنکه وجود این دفاتر به صورت جزیره ای
تنها بار مسئولیت تحویل خدمت به مردم را از روی دوش ارایه دهندگان خدمت -دستگاه ها -برداشته است
ولی نتوانسته است نیاز مراجعه ی کمتر مردم به دفاتر مختلف به جهت دریافت خدمت را پاسخگو باشد .در
این حالت مردم به جای مراجعه به هر دستگاه برای دریافت خدمت مجبورند به دفاتر مجزای مربوط به هر
یک از این ارایه دهندگان خدمت رجوع نمایند .نیاز به تجمیع حتی به صورت فیزیکی ارایه این خدمات در
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
مسیر این تجمیع می بایست به آن پاسخ داد این است که کدام یک از خدمات یا کدام دستگاه ها ابتدا می
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
است و ثانیاً با اجرای آن خروجی ها و نتایج را ارایه داده است.
واژگان کلیدی :اولویت بندی خدمات دولتی ،اولویت بندی ،دسته بندی خدمات
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 در سازمان های شهرBYOD طراحی و پیاده سازی متدولوژی
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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ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی
متوازن )BSC/DEA(/تحلیل پوششی داده ها
مطالعه موردی شهرداری تهران
امیر بیات ترک

چکیده:

امروزه ارزیابی عملکرد برای سازمان ها بسیار حائز اهمیت است و در بسیاری از سازمان ها هم اکنون نقش
مهمی ایفا می کند .در عصر اطالعات و تغییرات سریع تکنولوژی و بازار ،سازمان ها نیازمند ارزیابی کلیه ابعاد
مالی و غیر مالی خویش هستند .به این منظور چارچوب ها و مدل های مختلفی برای ارزیابی عملکرد توسعه
داده شده اند .برای سازمان ها ضرورت دارد از سیستمی استفاده کنند که عالوه بر ارزیابی تمامی ابعاد
سازمان ،میزان موفقیت سازمان را نیز در دستیابی به رسالت و چشم انداز خود ارزیابی نماید .در این پژوهش
برآنیم تا با استفاده از تکنیک ترکیبی کارت امتیازی متوازن/تحلیل پوششی داده ها ( )BSC-DEAبه اندازه
گیری عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر بپردازیم .استفاده از مدل ترکیبی ( )BSC1/ DEA2عالوه بر
تعیین شاخص های ارزیابی ،میزان کارایی نسبی و نقاط ضعف هر واحد را در شاخص های مختلف تعیین
کرده و با ارایه میزان مطلوب آنها ،خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می
کند .واحدهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی های مشابه واحدهای ناکارا خروجی های بیشتر یا همان
خروجی های واحدهای ناکارا را با استفاده از ورودی های کمتر تولید کرده اند.
کلیدواژه :دفاتر خدمات الکترونیک ،ارزیابی عملکرد ،کارت امتیازی متوازن ،تحلیل پوششی داده ها
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ارزیابی و سنجش عوامل موثر بر عملکرد شورایاری محالت
موسی پژوهان ،ندا میراکبری

چکیده:

امروزه سیستم های مدیریت شهری در کشورهای مختلف دنیا سعی در ایجاد نظامی سلسله مراتبی در سطح
مناطق ،نواحی و محالت مختلف شهری داشته و از طریق این رهیافت بتوانند ضمن مدیریت از باال به پایین،
جریان آگاهی و بیان دیدگاهها در سطح خرد را طی فرایندی از پایین به باال مدیریت نموده و از این رهگذر از
ظرفیت ها و تنگناهای توسعه در عرصه عمل یعنی در محالت نیز آگاهی یافته و بتواند تصمیم گیری های
دقیقی را به همراه مدیران میانی و خرد انجام دهند .بر این اساس توسعۀ اجتماعات محله ای با به کارگیری
الگوهای مدیریتی پایدار امکان پذیر می نماید .الگوهای مدیریتی مذکور ،ضمن تأمین برخی خدمات محلی و
ارتقای آنها برای پر کردن شکاف حاصل از وظایف حکومت شهری ،نقش چانه زنی با آن را به منظور پیش
برد بهتر امور ایفا می کند ،تا فاصلۀ بین شهروندان و عناصر حکومتی را به حداقل ممکن کاهش دهد .لذا
رویکرد محله محوری در کالنشهر تهران چند سالی است که اساس کار قرار گرفته و مدیریت شهری سعی
نموده تا ضمن گسترش این رویکرد ،اهرم های اجرایی آنرا به کمک شورای شهر مستقر نماید و شورایاران
محالت به عنوان اهرم های اجرایی گرچه سابقه طوالنی ندارند اما امروزه می توان برخی جنبه های
عملکردی انها را مورد پایش و ارزیابی قرار داد .در این مقاله با رویکردی کمی به ارزیابی عوامل موثر بر
عملکرد شورایاری محله قلهک در منطقه  4شهرداری تهران پرداخته می شود .عوامل  74گانه شناسایی شده
در حوزه اختیارات شورایاری ها توسط خود اعضای شورایاری و در قالب مدل ارزیابی ماتریسی گولر مورد
سنجش و ارزیابی قرار گرفته تا اولویت های این عوامل مشخص شود .نتایج نشان می دهند که از دیدگاه
شورایاران دو عامل

دو عامل از حوزه ماهیت اجتماعی وظایف شورا یعنی عوامل شناخت نسبت به قشر

بندی اجتماعی و شناخت نسبت به گروههای سنی محله به ترتیب رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص
داده اند .این در حالی است که عوامل مهمی مانند بهره گیری از متخصصین محلی ،توانایی ارائه پیشنهادات
و آگاهی از اسناد توسعه ای فرادست در پایین ترین رتبه ها قرار گرفته اند.
کلید واژه :سنجش و ارزیابی ،شورایاری ها ،مدل ماتریسی گولر ،محل
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بررسی رابطهی رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارمندان شهرداری منطقه  1شهر مشهد
امید علی خوارزمی ،لیال جوهری

چکیده:

رفتار شهروندی سازمانی به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب بهبود اثربخشی سازمان میشود .هدف این
مقاله بررسی رابطهی رفتار شهروندی سازمانی باعملکردکارمندان شهرداری منطقه  2شهر مشهد میباشد.
روش تحقیق توصیفی پیمایشی واز نوع کاربردی است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار
پرسشنامهی رفتار شهروندی سازمانی و نمرات ارزشیابی ساالنهی کارمندان دادهها تحلیل شد .در تحقیق
حاضر اطالعات با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو با استفاده از آزمونهای کالموگروف اسمیرونف برای
بررسی نرمال بودن دادهها و آزمونهای همبستگی و تحلیل رگرسیون برای بررسی فرضیه هااستفاده شد.
نتایج تحقیق گویای این مطلب است که رفتار شهروندی سازمانی در کارمندان شهرداری منطقه  2در وضعیت
مطلوبی قرار دارد وهمبستگی مثبت معنی داری بین وضعیت استخدامی و رفتار شهروندی وجود دارد .از طرف
دیگربین دو متغیرمیزان تحصیالت و رفتار شهروندی رابطهی معناداری وجود ندارد ،همچنین بین رفتار
شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی رابطهی معنی دار مشاهده نشد ،یعنی فرد ممکن است با عملکرد باال
از سطح پایینی از رفتار شهروندی برخوردار باشد.
در پایان جهت دستیابی به عملکرد بهتر از طریق استقرار رفتار شهروندی سازمانی پیشنهاداتی برای مدیران
ارائه میشود.
واژگان کلیدی :رفتار شهروندی سازمانی ،عملکرد شغلی کارکنان ،شهرداری مشهد.

  455چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی فضاهای نوین زندگی ،پیشرفت تکنولوژی و دگرگونی
محمد فیروزیان

چکیده:

در این مقاله ،الگوهای آینده سکونت را که در جامعه آمریکا در حال شکل گیری است ،بررسی می کنیم .در
بین این الگوهای نو از یک سو ،و پیشرفت و کاربرد فن آوری های جدید اطالعاتی و ارتباطی از سوی دیگر،
پیوند نزدیکی دیده می شود .زندگی شهری یکی از ویژگی های مهم قرن بیستم بود .هرچند جامعه مدرن در
شهر پدید آمد ،اما در روستا نیز کم کم جایگزین شیوه زندگی سنتی شد .با آغاز قرن بیستم ،جامعه شناسان
پیشرو به اقتصاد و فرهنگ شهری به عنوان پارادایم عصر صنعت توجه کردند .اگر از این دیدگاه به گسترش
های پراکنده و شهرهای جهانی بنگریم ,این پرسش مطرح می شود که آیا این الگوهای سکونتی ،ویژه دوران
فن آوری نوین و رسانه های جدید هستند؟ نشانه های بسیاری در دست است که با تکیه بر تحلیل و
بررسی ،بیان گر این واقعیت اند که در حال حاضر ما در دوران دگرگونی های اجتماعی شدید زندگی می
کنیم ،دورانی که در آن -مانند دوران صنعتی شدن -شرایط جدیدی در شیوه تولید و زندگی شکل خواهد
گرفت .در حالی که اصطالح انقالب صنعتی برای توصیف دوران گذشته به کار رفته ،برای توصیف دوره ی
کنونی باید از انقالب تکنولوژیک سخن گفت (کاستلز ,7444بل )7445
کلید واژه :کل شهر ،جامعه ی شبکه ای ،توسعه شهری در ایران
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ویژگی های خط مشی گذاری عمومی برای اداره شهرهای پرتنوع و پیچیده
مورد مطالعه :شهر تهران
علی اصغر پورعزت ،اشرف رحیمیان

چکیده:

با توجه به پیچیدگی و تنوع فوقالعاده کالنشهرها ،اداره آنها مستلزم اتخاذ مدلهای خطمشیگذاری مناسبی
است که برحسب ویژگیهای خاص هر یک از این شهرها ،طراحی شده باشند .بنابراین ،در امتداد رویکرد
اقتضایی به خط مشی گذاری در پرتو استعاره کوالژ  ،طراحی یک سیستم خطمشیگذاری آمیخته ضرورت
مییابد .هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تناسب هر مدل خط مشی با هر دسته از مشکالت شهری است.
در این مطالعه تالش شد تا با مراجعه به آراء خبرگان خط مشی گذاری و شهری میزان و قابلیت انواع مدلهای
خط مشی گذاری برای حل مسائل شهری معین گردد .نتایج حاصل حاکی از آن بود که مدلهای فراگردی،
تلفیقی ،سیستمی و عقالیی به ترتیب برای حل مسائل اجتماعی از اولویت بیشتری برخوردارند.
کلید واژه :مدل امیخته خط مشی گذاری ،تنوع و پیچیدگی ضروری
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طراحی و پیاده سازی سامانه "مدیریت شهری چابک" بر مبنای شاخص چابکی در مدیریت
شهری
یونس یونسیان

چکیده:

سازمانهای امروز با مسائلی چون تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی ،سفارشات خاص و سلیقه ای مشتریان،
کیفیت کامل ،انتظار دریافت سطح خیلی باالیی از خدمت روبرو هستند .از این رو سازمان ها برای بقاء و حفظ
موقعیت خود ،شکل های متفاوتی به خود گیرند .یکی از جدیدترین شکل های سازمانی ،فرم سازمان های
چابک ( )agileمی باشد .سازمان های چابک فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از
فرصت های بالقوه در یک محیط متالطم و کسب یک موقعیت ثابت بخاطر نوآوری ها و شایستگی های
خود می باشند .سازمان های چابک درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه ای دیگر می اندیشند این
سازمانها تنها محصوالت خود را به فروش نمی رسانند ،بلکه راه حلهای برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را
بفروش می رسانند این سازمانها معتقدند که محصوالتشان کامل نیست و به منظور غنی سازی ارزش های
دریافتی مشتریان از محصول و ایجاد ارزش افزوده برای آنان سعی در غنی سازی محصول خود دارند .این
امر سبب غیر قابل دسترس شدن موقعیت سازمان های چابک برای رقبا می شود.
کلید واژه :زنجیره عرضه چابک ،تواناسازنده  ،چابکی ،منطق فازی
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کاربرد فناوری های نوین در برنامه ریزی شهری
مورد مطالعه :تحلیل بزهکاری در مناطق شهری (بخش مرکزی شهر تهران) با استفاده از
سامانههای اطالعات جغرافیایی
مجید روستا،محمدکاظم جباری،منصور استادی

چکیده:

بزهکاری یکی از معضالت اجتماعی اکثر شهرهای جهان می باشد که بر زندگی شهروندان تأثیرات منفی
روحی ،جسمی و مالی می گذارد .وجود برخی کاربریها ،تجهیزات و تآسیسات شهری در افزایش ایمنی و
کاهش فرصت های بزهکاری نقش به سزایی دارد و در مقابل نبود و یا کمبود برخی امکانات باعث بروز یا
تشدید بزهکاری در محله ها و معابر شهری می شود .مقاله حاضر ضمن بررسی دیدگاههای مرتبط با
بزهکاری شهری از جمله نظریه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی و کانون های جرم خیز به شناسایی
این محدوده ها با استفاده از سامانه های اطالعات جغرافیایی و آزمون های آماری گرافیک مبنا می پردازد.
نتایج این پژوهش نشان داد باال بودن میزان کاربری تجاری و اداری در محدوده بخش مرکزی و به تبع آن
انباشتگی و تراکم جمعیت غیر ساکن(مراجعه برای کار و فعالیت) در این محدوده در شکلگیری کانونهای
جرمخیز در این بخش از شهر مؤثر بوده است
کلید واژه :شهر،بزهکاری،فناوری های نوین
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مطالعه تطبیقی الگوی مدیریت محله در ایران و جهان
محمد علی زکریایی
اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

چکیده:

در کشورهای در حال توسعه توجه به توسعه پایدار ,توسعه فرهنگی و توسعه انسانی در کار توسعه اقتصادی
اولویت دارد .این کشورها در شهرها دچار شکاف طبقاتی باالیی هستند و مساله امنیت و اشتغال از اولویت
برخوردار است .با بهرهگیری از داوطلبان محلی و نیروهای انسانی گسترده در بسیاری از محالت مشاغل
خانگی ایجاد می شود و حتی در بسیاری محالت شیفتهای مختلفی برای برقراری امنیت از جانب خود
شهروندان برگزار می شود.
فقرزدایی از محورهای اصلی این الگو است .فقر در حیطه های محتلف و شاخصهای متعدد محرومیت بررسی
می شود برای هر یک از آنها کارگروه هایی در محالت تدارک دیده می شود .تالش برای اختالط جمعیت،
بسط انجمن های خیریه ،ارتباط با سازمان های بین المللی نیز از دیگر محورها است .در تهران اینگونه
ارتباطها و تالش برای اختالط جمعیت در قالب کنترل قیمت مسکن و زمین کمتر دیده می شود.
در مجموع یکی از محورهای اصلی این الگوها در هر چهار الگو یکی تاکید بر مدیریت یکپارچه است در عین
حفظ استقالل نسبی محالت ،یکی اتصال نظام مدیریت محلی به سیستمهای جهانی است و دیگری در نظر
گرفتن فرایندهای جهانی شدن و تحول ارزشی و فرهنگی .به نظر می رسد در این سه شاخص نیز مدیریت
محلی در تهران چندان موفق عمل نکرده است .در استفاده از پتانسیلهای دهکده جهانی و بسط و گسترش
فضاهای مجازی مبتنی بر محالت ،معرفی خرده فرهنگها به کل شهر و در مقیاس بعدی به جهان و استفاده
از امکانات نهادهای بینالمللی با موانعی جدی روبرو است .در این بخش عالوه بر مقایسه ،تالش شد نقاط
ضعف مدیریت محلی در مقایسه با الگوها نیز پوشش داده شود و با تمرکز بر سراهای محله تالش خواهد شد
خالصه ای از نقاط ضعف و قوت بررسی شوند.
واژگان کلیدی :مطالعه تطبیقی ،مدیریت محله ،شهرداری تهران

کنش و کنش گران شهری 454 

پایان نامه ها
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طراحی الگوی مدیریتی بازسازی معابر شهری منطقه  71تهران
امید کوثری

چکیده:

معابر شهری بخش مهمی از فضای شهر میباشند که همانند رگهای بدن امکان حیات در شهر را میسر می
سازند .ترمیم و بازسازی این معابر از مهمترین وظایف شهرداری هاست که همه ساله هزینه های زیادی را
بردوش مردم تحمیل می نماید .برای مثال بودجه شهرداری تهران در بخش های مختلف آسفالت ،پیاده
روسازی ،جدول گذاری و بازسازی انهار و سنگ دالها وبازسازی بوستانها ترمیم و نصب دریچه های فلزی در
مجموعه های ذیربط شهرداری تهران که عهده دار ترمیم ،بازسازی و نگهداری معابر شهری هستند در سال
 45درحدود  %75درصد کل بودجه شهرداری تهران میباشد .در حال حاضر به نظر می رسد روشی یکسان و
جامع و تحت مدیریتی واحد در نگهداری و بازسازی معابر وجود نداشته و مرمت ها هدف مند اعمال نمی
گردند .در نتیجه در این خصوص عموماً به صورت سلیقه ای و با اتکا به مصالح و روشهای موجود بدون
هماهنگی با نیازها و شرائط محیطی و نیز بدون توجه به میزان کارآئی آنها و بدون لحاظ نمودن زیر بناها و
زیــــرساخت های الزم عمل شده و به این مقوله متناسب با میزان اعتبار و نیرویی که مورد مصرف قرار می
گیرد توجه نمی گردد و پیروی از روشهای معمول به رویه ای غیرمدبرانه تبدیل شده است .این پژوهش
برآن است تا ضمن بررسی وضعیت فعلی روشهای بازسازی معابر شهری به عنوان یک نمونه از وظایف
مدیریت شهری و آسیب شناسی وضع موجود نه به لحاظ فنی ،بلکه به علل و عوامل مدیریتی در سازمان
شهرداری و دیگرسازمانهای دخیل در اداره شهرها  ،به ارائه مدلی مدیریتی برای بازسازی معبر شهری گردد.
بنابراین نظر به اهمیت معابر شهری و بازسازی آن هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که
چه عواملی در طراحی الگوی مدیریتی بازسازی معابر شهری منطقه  74تهران نقش دارد؟
کلید واژه :الگوی مدیریتی معابر
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بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در پایداری مناطق شهری
سارا کرمی

چکیده:

درپی گسترش روند شهرنشینی و افزایش میزان مطالبات شهروندان ،دولتهای تمرکزگرا با بحران پاسخگویی
به نیازهای شهروندان و مدیریت شهری مواجه شدند .این مسأله باعث شد که نظریه پردازان اجتماعی سعی
کنند در قالب رویکردها و نظریههای جدید ،ضرورت تجدید ساختار نظام اداره کشور را مورد توجه قرار دهند.
امروزه یکی از موضوعات جدید در نظام مدیریت شهری ،بحث حکمروایی خوب شهری است  .حرکت به
سمت حکمروایی خوب شهری فرایندی است که ثمره مشارکت سه نهاد شهرداری ،دولت و جامعه مدنی
است .طی یک دهه گذشته تالش شده است که خأل برنامهریزی مشترک و رابطه تعاملی میان این سه نهاد
از طریق مشارکت دولت ،شورای شهر و شهرداری برطرف شود .در این راستا طرحهایی مانند طرح جامع
توسعه و عمران شهر تهران ،برنامه چشمانداز شهر تهران در افق  ، 4727برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری
تهران از سال  4442تا  4447و برخی طرحهای مشابه دیگر تعریف و اجرا شدهاند؛ اما درحقیقت برخی از این
طرح ها به دلیل وجود آسیبها و ضعفهایی چون؛ عدم مشارکت الزم درون سازمانی و علی الخصوص برون
سازمانی ،عدم مشارکت موثر و پایدار بخش خصوصی و جامعه مدنی و همکاریهای کم دامنه و ناپایدار
شهرداری ،شورای شهر و دولت با شکست رو به رو شده و سایر طرح ها هم کماکان از آفت هایی مشابه رنج
می برند .با این حال میتوان گفت که شهرداری تهران به ویژه طی دوره اخیر گام های موثری در راستای
فراهم کردن بستر و زمینههای اولیه تحقق حکمروایی خوب شهری در تهران برداشته است و در صورت
تقویت انسجام و همگرایی ارگانها و نهادهای مسئول میتوان به استقرار یک نظام مبتنی بر حکمروایی خوب
شهری در آینده امیدوار بود .در این تحقیق با بیان و تعریف حکمروایی خوب شهری و مؤلفههای آن به بحث
مدیریت راهبردی و مدیریت شهری نیز پرداخته میشود .مسئله اصلی در پژوهش حاضر تحلیل معیارهای
حکمروایی خوب شهری در پایداری مناطق  77گانه شهر تهران است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی
به جمعآوری دادههای موجود با استفاده از معیارهای فوق از شهروندان و مدیران شهری شد .در نهایت با -
استفاده از  GISو  SPSSدادههای مورد نظر تجزیه و تحلیل شده و تأثیر معیارهای فوق در هر یک از
مناطق مورد ارزیابی قرارگرفته و در نهایت مناطق مورد نظر اولویت بندی شدند .نتیجه مورد نظر حاصل از
پژوهش حاضر حاکی از آن است که مناطق مختلف شهر تهران دارای پایداری و توسعه متوازنی برخوردار
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نبوده و این مسئله در ارتباط مستقیم با نحوه مدیریت و حکمروایی شهری آن مناطق در ارتباط میباشند .از
طرفی مناطقی که دارای امکانات و خدمات خوب شهری برخوردار میباشند وضعیت بهتری نسبت به
معیارهای حکمروایی خوب شهر داشته و دارای مدیریت بهینهی نیز میباشند.
کلید واژه :حکمروایی خوب شهری ،پایداری ،آزمون  ، T-Testمدیریت
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ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه  72تهران در ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم شهری و
اولویت بندی اقدامات بعدی
نامدارشیخی کمنی

چکیده:

یک شهر زمانی قادر به ایفای نقش مورد انتظار خواهد بود که با الهام گرفتن از تاریخ شهر ،ارتباطی اصولی و
منطقی را بین عملکردها و عناصر تشکیل دهنده آن چه بصورت کالن موضوع و چه به صورت جزیی بوجود
آورد .شهر تهران به عنوان پایتخت و کانون تحوالت سیاسی  ،اقتصادی و اداری کشور همپای تحوالت
صنعتی کشور ،تحول و گسترش پیدا کرده است .تهران با ویژگی ها و عملکردهای خاص خودش به عنوان
پایتخت و بزرگترین شهر کشور ایران از پدیده ها و عارضه های ناسازگار فراوانی در رنج است؛ یکی از این
عارضه ها وجود صنایع و مشاغل آالینده و مزاحمی است که در شهر و منطقه تهران قرار دارند .منطقه 74که
از قدیمی ترین مناطق شهر تهران می باشد و قطب تجاری -اقتصادی تهران محسوب می شود ،جایگاه
بسیاری از اماکن تجاری ،اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مانند بازار تهران ،وزارتخانه ها و سفارتخانه های
متعدد می باشد .هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه  74در زمینه ساماندهی و انتقال
مشاغل مزاحم شهری می باشد که با استفاده از ابزارهایی مانند پرسشنامه و آمار و اطالعات رسمی شهرداری
و سایر مزاکز آماری به سنجش این مولفه می پردازیم .نتایج نشاندهنده این است که منطقه  74به عنوان
منطقه مرکزی شهر تهران دارای بیشترین صنایع و مشاغل مزاحم شهری می باشد .همچنین عملکردهای
شهرداری منطقه در زمینه ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم شهری این منطقه بسیار چشمگیر و موفقیت
آمیز بوده است .در دستیابی به اهداف پژوهش از نرم افزارهای آماری مثل  excell ،spssو همچنین نرم
افزارهای مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی ()GISاستفاده شده است.
کلید واژه : :ساماندهی ،مشاغل مزاحم و آالینده ،شهر تهران
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بررسی تطبیقی نظارت و کنترل در مدیریت شهری
آرزو نیک برد

چکیده:

بدون تردید استقرار نظام جمهوری اسالمی در کشور ایران ،ضرورت تحقیقات دامنه دار و گسترده ای با بینش
اسالمی در تمام زمینه ها را ایجاب می نماید .در این پایان نامه با توجه به این ضرورت و همچنین با توجه به
ضرورت پرداختن به مطالعات تطبیقی در حوزه مدیریت ،سعی بر آن داشته ایم که به بررسی تطبیقی نظارت و
کنترل در مدیریت شهری از دیدگاه مدیریت اسالمی و مدیریت متعارف بپردازیم .در ابتدا مفاهیم نظارت و
کنترل از دیدگاه مدیریت اسالمی و مدیریت رایج مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است ،در حوزه مدیریت
شهری ،با توجه به گستردگی موضوع نظارت و کنترل ،به صورت اجمالی ،تمرکز بر شورای اسالمی شهر
تهران و سازمان بازرسی شهرداری تهران شده است .سپس باتبعیّت از نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به
عنوان روش تحقیق کیفی ،با مصاحبه با مدیران سازمان بازرسی در بخش ها و مناطق مختلف شهرداری
تهران ،موضوع نظارت و کنترل در شهرداری تهران بررسی و تحلیل شد .تحلیل داده ها در سه مرحله
کدگذاری باز ،کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری نشان داد شهرداری تهران با توجّه به پیچیدگی و
گستردگی فعّالیتها و وظایف با پدیده ای با عنوان الزام مدیران به پاسخگویی مواجه هستند.که موجب
راهبردهایی همچون نظارت مستمر عینی ،مشارکت مؤثر شهروندان می شود .عوامل زمینه و بستر ساز هم،
نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ،وجود جناح گیری سیاسی،ارائه گزارشات شفاف به
شهروندان می باشد .و پیامد راهبردها هم ،اعتماد شهروندان به مدیران شهری ،ایجاد حکمروایی مطلوب و
شهری و...می باشد.
کلید واژه :نظارت  -مدیریت شهری  -پاسخگویی
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شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه مدیریت شهری تهران
محمدامین بابایی

چکیده:

فرصت یکی از جنبههای مهم کارآفرینی و شناسایی فرصت نیز یکی از مهمترین حوزهها در مطالعات
کارآفرینی میباشد .شناسایی فرصتهای کارآفرینانه عامل اصلی موفقیت کارآفرینان بوده و در پرتوی
فعالیتهای افراد و بنگاههای کارآفرین در شناسایی فرصتهای کارآفرینانه ،رشد اقتصادی از طریق ارتقای
سطح کیفیت بهتر زندگی تسریع یافته است .مدیریت شهری که در تحقیق حاضر برای شناسایی فرصت ها
انتخاب شد ،یکی از نهادهایی است که میتواند در فرایند بسترسازی و نهادینه کردن کارآفرینی تاثیرگذار
باشد و یکی از دالیل انتخاب آن برای شناسایی فرصت های کارآفرینانه نیز همین بود .با توجه به مطالعات
اندک در خصوص شناسایی فرصت های کارآفرینانه در حوزه مدیریت شهری ،از این رو در پژوهش حاضر
قصد بررسی این موضوع را داریم .مدیران ،کارشناسان و کارآفرینان حوزه مدیریت شهری تهران ،جامعه
آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری قصدی در بخش
کیفی و تصادفی طبقهای در بخش کمی ،نمونه گیری به عمل آمد و مصاحبه و توزیع پرسشنامه صورت
پذیرفت .تحلیل داده-های کیفی با استفاده از کدگذاری باز و محوری صورت پذیرفت .همچنین در بخش
کمی از آزمون تی تک نمونه ای و همچنین روش مدل سازی معادالت ساختاری برای انجام تحلیل عاملی
تأییدی مرتبه دوم استفاده شد .نتایج تحلیل مصاحبه ها و همچنین پرسشنامه ها مشخص ساخت که در نه
حوزه ی آموزش های شهروندی ،حوزه پژوهش و مطالعه ،حوزه فرهنگ ،حوزه سالمت ،حوزه ورزش ،حوزه
رفاه و مشارکت های اجتماعی ،حوزه صنایع دستی ،مشاغل خانگی و مشاغل خرد ،حوزه تخصصی بانوان و
حوزه برنامه ریزی و توسعه شهری در امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری تهران فرصت های
کارآفرینانه وجود دارد .با تحلیل پرسشنامه ها ،این فرصت ها شناسایی شده و لیست آن ارائه گردید .در پایان
نیز تحقیقاتی کاربردی و پژوهشی ارائه گردید.
کلید واژه :فرصت ،شناسایی فرصت ،مدیریت شهری

  474چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

تاثیر مدیریت محله محور بر اعتماد شهروندان
پژمان پشمچی زاده

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر مدیریت محله محور براعتماد شهروندان به مدیریت شهری مورد تحلیل قرار گرفته است
پس از مرور دیدگاههای نظری و منابع تجربی چارچوب مفهومی تلفیقی مناسب تنظیم و در قالب آن فرضیات
اصلی مورد آزمون قرار گرفتند .مدیریت محله محور دراین پژوهش با شاخص های " میزان مشارکت ""،
نظارت اجتماعی " " ،مسئولیت پذیری" " شبکه سازی "و" اعتماد بین فردی " مورد سنجش قرار گرفت.
نمونۀ آماری تحقیق  444نفر بوده که از میان کلیه ساکنین مرد و زن باالی  74سال منطقه سه شهر تهران
با نمونهگیری خوشهای چند مرحله انتخاب شده است .تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای بررسی فرضیات از
تحلیل آزمون پیرسون استفاده شده ،یافته ها در تحلیل روابط چند متغیره نشان می دهد که از میان  4متغیر
اصلی تنها اعتمادبین شخصی ارتباط مستقیم با اعتماد به مدیریت شهری دارد و تاثیرگذاری سایر متغیرها از
طریق اعتماد بین شخصی است
کلید واژه :مدیریت محله محور ،اعتماد نهادی ،اعتماد بین شخصی
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کتاب ها
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مجموعه سه جلدی کتاب مدیریت شهری
علی نوذرپور به همراه سایر نویسندگان

چکیده:

هدف از تالیف این دوره سهجلدی ،تامین منابع و مستندات علمی و تجربی مناسب و بهنگام برای مدیران،
پژوهشگران و دانشجویان مدیریت شهری است .تالیف این کتاب به سفارش شهرداری تهران توسط محققان
برجسته کشور در حوزه مدیریت شهری به رشته تحریر درآمده است که اساسمی آن ها به قرار زیر است :علی
نوذرپور ،حسین ایمانی جاجرمی ،غالمرضا کاظمیان ،مجید عبداللهی ،نوید سعیدی رضوانی ،اسماعیل صالحی.
جوان بودن دانش مدیریت شهری در عرصه جهانی و داخلی سبب شده است تا این رشته در مقایسه با
حوزههای علمی و دانشی دیگر ،بنیانهای نظری و تجربی کمتری داشته باشد .این کمبود به ویژه در زبان
پارسی بسیار محسوستر و عمیقتر است .در همین چارچوب اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران ،تدوین و تالیف دوره سهجلدی مدیریت شهری را به اینجانب علی نوذرپور به عنوان مجری
طرح واگذار کرد.
کلید واژه :مدیریت شهری ،مبانی نظری ،ایران ،تجارب جهانی
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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
 74مشهد
نویسنده :احسان حسنی

چکیده:

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
شهری میباشد .در این پژوهش  ،موضوع اامکان سنجی  .مکان یابی پارک های مقیاس محله ،ناحیه و منطقه
در سطح شهرداری منطقه  75بررسی شده است .در روند طی شده در ابتدا اهداف و ضرورت های طرح و
تاکید بر موضوع عدالت فضایی معیارهای مورد نظر برای مکان یابی پارک های شهری از منابع مختلف
استخراج گردیده است .پس از کارشناسان امرو همچنین جمعیت بهره بردار طرح پرسشنامه هایی تدوین
گردیده که در آن به معیارها و زیر معیارهای مربوط امتیازهای مورد نظر الحاق گردیده است .با مشخص
شدن میزان ارهمیت این معیارها با روش تحلیل سلسله مراتبی  ahpپهنه های مستعد بارگذاری کاربری
فضای سبز با بهره گیری از نرم افزار gisبدسات آمده است .در نهایت با تدقیق اراضی مورد نظر در موضوع
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
گردیده اند.

کنش و کنش گران شهری 474 
تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد نواحی مبتنی بر خدمات ارائه شده و نظرات شهروندان
مجری طرح :دکتر تیمور مرجانی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  41شهرداری تهران

چکیده:

یکی از عوامل موثر بر بهبود و توسعه سازمان ها ،ارتقاء و بهبود عملکرد می باشد .تالش برای ارزیابی و
ارتقای عملکرد از چالش های اصلی فراروی مدیران در سازمان های عصر حاضر محسوب می شود .بهبود
عملکرد ،فرآیند مدیریتی است که تغییرات آن باید به نحو مطلوب مدیریت شود .در این مسیر ،مدیران نقش
بسزایی دارند و در جهت دهی و کیفیت حرکت به سمت اهداف سازمان و تامین منافع فرد ،سازمان و جامعه،
نقش آفرینی می کنند.
در این میان ،توجه سازمان های دولتی و عمومی کشور به افزایش عملکرد در مجموعه تحت نظارت خود از
اهمیت به سزایی برخوردار شده است .این سازمان ها به عنوان متولیان منافع عمومی که عملکرد آنها همواره
مورد توجه و ارزیابی مردم و شهروندان قرار دارد ،توجه به بهبود عملکرد را یکی از الزامات خود یافته اند.
سازمان شهرداری عهدهدار ارائه گستره بسیار وسیعی از خدمات به شهروندان می باشد .بیشک در آن سوی
مسیری که در یک طرف آن ،شهرداری ،مدیران و کارکنان مربوطه قرار دارند ،شهروندان قرار میگیرند.
بنابراین بایستی پذیرفت که مطلوبیت یا عدم مطلوبیت خدمات ارائه شده از سوی مدیران و کارکنان ،زمانی
شکل واقعی و درست به خود میگیرد که موجب رضایت شهروندانی که دریافت کننده این خدمات هستند،
قرار گیرد.
با توجه به هدف این مطالعه که بررسی عملکرد شهرداری نواحی منطقه  72می باشد ،به منظور انجام
ارزیابی ،با توجه به دستاوردهای حاصل از تجارب دیگر کشورها و با انطباق با شرایط ایران و شهرداری کالن
شهر تهران ،شاخص ها و سنجه های مناسب ارزیابی عملکرد شهرداری ناحیه و مدل مفهومی آن ارائه می
گردد.
مهم ترین محدودیتهای اجرایی این گزارش را میتوان از عدم انسجام دادههای آماری ،موازیکاری در
واحدهای مختلف شهرداری و فقدان برنامهریزی و اهداف کمی برشمرد .هریک از این موارد میتواند از
قابلیت اعتماد نتایج تحقیق بکاهد ،بنابراین تیم تحقیق با دقت خاص ،کاهش اریب نتایج و بهره گیری از
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الگوهای تلفیقی مد نظر قرار داده است .هرچند در نهایت نمی تواند بر اجتناب از خطا در نتایج ادعایی مطرح
نمود.
با توجه به ویژگیها و محدودیتهای پژوهش در نهایت تیم راهبری بهرهگیری از مدل بومی شده بر مبنای
مدل کارت امتیازدهی متوازن ( )BSCو همچنین با نگاهی به منطق معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی
 EFQMرا انتخاب نمود .ایده محوری در این مدل تشریح روابط علت و معلولی بین اهداف و استراتژیهای
مختلف میباشد که در قالب چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیندهای کاری و رشد و یادگیری و بصورت یک
نقشه استراتژی ترسیم میگردد .لذا در الگوبرداری از این مدل سعی شده است این وجوه برای نواحی
شهرداری با مشخصات و ویژگیهای خاص خود بومی شده و منظرهای جایگزین ضمن در برداشتن روابط
منطقی و علت و معلولی ،تمامی وجوه عملکردی آن را شامل گردد.
با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد مدیریت شهری نواحی شهرداری منطقه براساس وظایف و ماموریت های
گسترده آنها شامل موارد متنوع و متعددی می باشد که عمدتاً کیفی نیز هستند .همچنین با الگوبرداری از
مدل های رایج ارزیابی عملکرد ،سه منبع اصلی برای ارزیابی شامل وضعیت عملکرد و مدیریت نواحی از
منظر ارزیابی تخصصی ،فنی و کیفیت محور ،نظرات شهروندان در ارتباط با عملکرد نواحی شهرداری و
وضعیت شاخص های عملکردی و توسعه شهری نواحی شهرداری و میزان بهبود آنها مد نظر قرار گرفت.
لذا تلفیقی از سه منبع یادشده می تواند پاسخگوی تمامی موارد مندرج در دو الگوی  BSCو EFQMباشد.
با توجه به چالش و ضعف احتمالی در جمع آوری داده های مورد نیاز در مدل مورد نظر ،این سه منبع دارای
هم پوشانی برای تعدیل میزان خطای احتمالی در ارزیابی عملکرد نواحی خواهند بود .به بیان دیگر با وزن
دهی به هرکدام از این منابع و جمع جبری آنها می توان به یک امتیاز کلی از ارزیابی عملکرد برای شهرداری
ناحیه مورد بررسی دست یافت .تدوین این الگوی ارزیابی عملکرد امری پویاست و لذا به مرور زمان و بسته به
شرایط گوناگون ،انجام بازنگری و اصالحات در آن ،غیرقابل اجتناب است.
کلید واژه :ارزیابی عملکرد ،خدمات ،شهروندان ،شهرداری

کنش و کنش گران شهری 474 
مطالعه و آسیبشناسی طرح ناحیه محوری در منطقه شش از سال  7311و ارائه راهکار
پروانه زندی

چکیده:

درک و آگاهی از هر موضوع و مقولهای مستلزم شناخت ابعاد و ویژگیهای مستتر در آن است .لذا شناخت
مسأله و کالبد شکافی مفاهیم و اصطالحات مرتبط با موضوع الزم و ضروری است .در فصل اول پروژه با
بررسی موضوعات مختلف با طرح ناحیه محوری و همچنین مبانی تئوریک مربوط به آن سعی شده است تا
عوامل ،مولفهها ،ابعاد مختلف از منظر آنها تبیین گردد .سپس بر اساس نتایج بدست آمده روش خود ارزیابی
 EFQMبه عنوان روشی مناسب جهت سنجش و ارزیابی طرح ناحیه محوری انتخاب شده است .همچنین
الگوهای تمرکززدایی و مدلهای حکمروایی شهری بررسی و میزان انطباق آنها با طرح ناحیه محوری مورد
بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم نیز رسالتها ،مأموریتها ،اهداف کالن و استراتژیهای طرح ناحیه محوری بررسی و با
شناسایی ابعاد کلی آن شاخصهای ارزشیابی عملکرد استخراج و پیادهسازی شده است و سرانجام در فصل
پایانی نیز راهکارهای عملیاتی به دو صورت اصالحی و پیشنهادی جهت رفع آسیبهای ناشی از طرح ناحیه
محوری ارایه گردیده است.
کلید واژه :ناحیه محوری ،EFQM ،تمرکز زدایی ،حکمروایی شهری

شامل:
-

جامعه شناسی شهری
جامعه و فرهنگ شهری
مشارکت و دموکراسی

فصل ششم

مناسبات و روابط اجتماعی شهری
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مقاالت

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
مقایسه ظرفیت های اجتماعی و نهادی توسعه پایدار
زینب آقاعلیخانی

چکیده:

با توسعه شهرها و مطرح شدن رویکرد توسعه پایدار ،توجه و رعایت اصول پایداری و پیگیری اهداف آن ،هر
چه بیشتر در برنامه ریزی توسعه شهرها مورد توجه قرار گرفته است .از آنجایی که پیمودن این راه بدون
آگاهی از وضعیت شهرها در طی مسیر امکانپذیر نخواهد بود ،سنجش میزان دستیابی به اهداف توسعه پایدار
در دستور کار دولت ها قرار گرفته است .سنجش میزان پیشرفت پایداری در شهرها از دو بعد اصلی محتوایی
و فرایندی قابل بررسی است .بعد محتوایی شامل متغیرهایی است که بر نتیجه نهایی سیاست ها تاثیر می
گذارند و شامل سنجش شاخص های اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار می شوند .در مقابل
بعد فرایندی شامل ابزار ،روش ها و فرایندهای مختلفی است که برای دستیابی به سیاست های توسعه پایدار
مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان پشتیبان و محرک توسعه پایدار محسوب می شوند .هدف تحقیق
حاضر عالوه بر تبیین رابطه توسعه پایدار با سرمایه اجتماعی ،سرمایه نهادی و ظرفیت سازی توسعه پایدار،
ارزیابی و مقایسه شاخص های بعد فرایندی توسعه پایدار در دو شهر کرج و قزوین بوده است .تکنیک های
اصلی مورد استفاده برای گرد آوری داده ها ،مصاحبه با مدیران و کارشناسان و استفاده از پرسشنامه بوده
است .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار استنباطی و آزمون معناداری میانگین ها و همچنین از
روش توصیفی و کیفی استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان دهنده تفاوت معناداری بین متغیرهای سرمایه
اجتماعی ،سرمایه نهادی و ظرفیت سازی در دو شهر و سطح باالتر آنها در شهر قزوین نسبت به شهر کرج
است .بدین ترتیب به نظر می رسد که شهر قزوین جهت گیری مناسب تری در حرکت به سوی توسعه پایدار
در مقایسه با شهر کرج دارد.
کلید واژه :توسعه پایدار ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه نهادی ،ظرفیت
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تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی
اکبر لرستانی ،اصغر شکاری ،سجاد احمدی

چکیده:

این پژوهش در صدد بررسی و تحلیل روند گسترش فیزیکی شهر خرم آباد و تعیین جایگاه نواحی این شهر از
لحاظ برخورداری از خدمات عمومی شهری است .روشی تحقیق توصیفی  -تحلیلی و به منظور تعیین جایگاه
هر یک از نواحی شهری خرم آباد در  74شاخص خدمات عمومی شهری از مدل تاپسیس بهره گرفته شده
است .بر مبنای نتایج مدل فوق ناحیه  4با امتیاز  5/445رتبه اول ،ناحیه  7با امتیازی در حدود  5/724در
رتبه دوم ،ناحیه  4با امتیاز  5/727در رتبه سوم قرار گرفته اند .و نواحی  75 ،44و  74به ترتیب در پایین
ترین رتبه قرار دارند .به طور کلی می توان گفت که که  2/44درصد نواحی شهر خرم آباد از لحاظ
برخورداری از خدمات عمومی شهری فراتوسعه یافته (شامل ناحیه  74/52 ،)4درصد نواحی توسعه یافته رو به
باال ( شامل نواحی 4 ،7و  74/52 ،)4درصد نواحی میان توسعه (شامل نواحی  47 ،74و  2/44 ،)44درصد
نواحی توسعه یافته رو به پایین (ناحیه  )72و  44/44درصد نواحی محروم هستند.
کلید واژه :تحلیل فضایی ،عدالت اجتماعی ،تکنینک تاپسیس ،نواحی شهری

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
تحلیل فضایی خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی
محمدرضا سالمی ،مجتبی روستایی ،مرتضی عشقی صابرپور

چکیده:

روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی -اکتشافی و جامعۀ آماری ،شامل متغیرهای پارکها،
میادین ،جنگل-کاری های شهری ،رفیوژها ،درختان معابر ،لچکی و قطعات فضای سبز کالنشهر تهران بر
مبنای منطقه بندی شهرداری تهران در سال  7444پرداخته شده است .بدین منظور ابتدا به بررسی سرانه
فضای سبز شهری تهران پرداخته شد که یافته ها حاکی از کمبود و توزیع ناعادالنه سرانه فضای سبز شهری
در مناطق  44گانه دارد .در مرحله بعد اقدام به سطح بندی مناطق شهر تهران از لحاظ برخورداری از شاخص
های تلفیقی فضای سبز شهری با بهرگیری از مدل تاپسیس شد که بر اساس نتایج مدل فوق  45/47درصد
مناطق شهر تهران محروم4/54 ،درصد نیمه برخوردا و منطقۀ برخوردار نیز در طول دورۀ مورد برسی وجود
ندارد.
کلید واژه :توزیع فضایی ،تاپسیس ،فضای سبز ،کالنشهر تهران

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

ارزیابی فرهنگی پروژههای توسعه شهری شهرداری تهران
سعید صغیران دباغ

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق بررسی دیدگاه ساکنان منطقه نسبت به تاثیرات فرهنگی احداث تونل توحید
است.روش تحقیق حاصر به صورت توصیفی پیمایشی بوده است  .جامعه آماری شامل این تحقیق شامل کلیه
شهروندان ساکن و کارشناسان پروژه تونل توحید است 7455 .خانوار و  755کارشناس میباشد .نمونه آماری
به صورت تصادفی از بین خانوارهای ساکن منطقه احداث تونل توحیدو کارشناسان اجرایی این طرح ،انتخاب
میشود .در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات در جهت آزمون فرضیههای پیشبینی شده از پرسشنامه
بسته استفاده شده است .پرسشنامه حاوی  74سوال درباره هر سه استراتژی رقابتی بورتر (رهبری ،تمایزو
تمرکز) می باشد که براساس متغیرهای مدل تحقیق میباشد .برای بررسی اعتبار پرسشنامه آلفای کرونباخ در
نرمافزار  SPSSمورد محاسبه قرار گرفت که میزان آن  5/44بود .و حاکی از اعتبار پرسشنامه طراحیشده
میباشد .برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها ،از روش های آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات ،از نرم افزار  spssاستفاده گردیده است .برای آزمون
فرضیهها از آزمون خی دو (کای اسکور) و برای تعیین الویت تاثیر متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد.در
نهایت نتایج تحقیق نشان داد  :ساکنین منطقه تونل توحید جاذبههای فرهنگی تونل توحید را خوب تا خیلی
خوب ارزیابی کردهاند.همچنین از دیدگاه ساکنین مناطق عامل احداث فضای سبز و مراکز اجتماعی (کافی
شاپ،نانوایی .قهوه خانه در اطراف تونل ) و سپس احداث ماکز امنیتی و پاسگاههای انتظامی و خدمات شورای
حل اختالف دارای باالترین الویت است و سپس سایر متغیرها قرار دارد اما به طور کلی همه عوامل دارای
میانگین رتبهای باالتر از متوسط میباشند.
کلید واژه :ارزیابی فرهنگی ،پروژههای توسعه شهری ،شهرداری تهران

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
تاثیر بهداشت روانی-جسمانی نوجوانان در بروز جرم و پیشگیری از آن
ماهرخ بریری ،سیده رویا بارسلطان

چکیده:

سابقه و هدف :توجه به نیازهای روحی – روانی نسل جوان که درصد قابل مالحظه ای از جمعیت کشور را
تشکیل می دهند بسیار حائز اهمیت می باشد  .با توجه به آسیب پذیری زیاد به دلیل شیوع جرم و بزهکاری
در سطح جامعه و روند رو به افزایش آنها  ،به منظور تعیین تاثیر بهداشت روانی -جسمانی در بروز جرم
بزهکاری این تحقیق در شهر تهران صورت پذیرفت .مواد و روش  :تحقیق با طراحی مورد -شاهدی روی
تعداد  44نوجوان دارای بزهکار اجتماعی و با حکم قطعی بزهکاری و  44کودک غیر بزهکار و مشابه آنها
صورت گرفت .با مراجعه به نامبردگان طی پرسشنامه  GHQ-28که دارای  4زیر مقیاس( شکایات
جسمانی ،اضطراب  ،ناسازگاری اجتماعی  ،افسردگی ) است و همچنین بررسی وضعیت بزهکاری  ،دو گروه
مورد بررسی و ضمن بهره گیری از آزمون خی دو و من ویتنی مورد قضاوت قرار گرفتند.

یافته ها:

44کودک مبتال به بزهکاری و  44کودک سالم از نظر سن ،جنس مشابه بودند .بین دو گروه از نظر سالمت
عمومی تفاوت معنی دار مشاهده شد( )P< 0.01.همچنین اضطراب و ناسازگاری اجتماعی در نوجوانان
بزهکار بیشتر مشاهده گردید .نتیجه گیری :به نظر می رسد بهداشت روانی– جسمانی نقش بسیار مهمی در
پیشگیری از بزهکاری وجرم خصوصاً در دوران نوجوانی داشته باشد .توجه به ابعاد بهداشت روانی– جسمانی
نوجوانان و توسعه روان درمانی و مشاوره در مراکز اصالح و تربیت به جهت حفظ و تقویت سطح بهداشت
روانی ایشان و همچنین آموزش والدین درباره توجه به نیازهای فرزندان در دوران کودکی توصیه می گردد.
کلید واژه :سالمت عمومی ،بهداشت روانی-جسمانی ،جرم ،بزهکاری

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی تأثیر آموزش کنترل خشم برکاهش عالئم خشونت در رانندگان حمل و نقل عمومی
درون شهری
آرزو سادات ملک نیا ،فضه بلبل نیا

چکیده:

امروزه در جامعه صنعتی بدلیل رشد سریع و ناگهانی در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی
شاهد سردرگمی ناشی از عدم انطباق افراد جامعه با این آهنگ تحوالت بوده و به کرات اعمال خشونت افراد
را نسبت به یکدیگرشاهدمی باشیم .عرصه حمل و نقل از این امر مصون نبوده و در این میان رانندگان حمل
و نقل درون شهری بدلیل بر خورد با افراد مختلف با سلیقه ها و رفتارهای گوناگون بیشترین تماس را با
انواع پر خاشگری مسافران و رانندگان سایر وسائط نقلیه خواهند داشت .یافته های علمی گواه آن است که
آموزش در بخشهای رفتاری و روانی از جمله مهمترین نیازهای انسان در جامعه صنعتی بوده و الزمه داشتن
زندگی سالم مستلزم داشتن مهارت کنترل تکانه ها وخشونت می باشد  .بدلیل رویارویی رانندگان با
مسافران در کالن شهر تهران ،کنترل خشم دارای اهمیت شایانی بوده و بدلیل در دسترس نبودن مسافران
جهت آموزش این مهارت  ،صرفاً جهت رانندگان آموزش کنترل خشم ارائه گردید  .بمنظور بررسی فرضیه
پژوهشی 74نفر از میان افرادی که به نوعی بعنوان افراد دارای خشونت شناخته شده و افرادی نیز جهت
دریافت رهنمود مشاوره بدلیل داشتن خشونت به واحد روان شناسی و مشاوره مراجعه نمودند انتخاب شدند.
پیش آزمون با تست  R-90-SCLبرای  74نفر گروه مورد آزمایش اجراء گردید  .سپس آموزش مهارت
کنترل خشم صرفاً طی یک جلسه که در برگیرنده دالیل خشونت  ،انواع خشونت و روشهای کوتاه مدت و
بلند مدت مقابله با خشم به گروه آزمایشی ارائه شد  .نتایج تحقیق نشان داد آموزش مهارتهای مدیریت
خشم،پرخاشگری را کاهش داده و تغییرات در سطح معناداری ( )P=5/554است و این تغییرات ناشی از اثر
متغیر مستقل بوده است .برای برنامه پایش آموزش کنترل خشم آزمودنی ها بعد از یک ماه موردآزمون و
مصاحبه قرار گرفته ونتایج پایداری اثر برنامه آموزشی را بیان نموده است .
کلید واژه :آموزش مهارت های زندگی ،مهارت کنترل خشم ،تعریف خشم

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
نقش وندالیسم برآسیب رسانی به اثاثیه شهری
بهرنگ کالنتری ،وحید یاری قلی ،فرانک سعیدی فرد

چکیده:

گسترش و توسعه روزافزون شهرها در ابعاد مختلف جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،توجه به آسیب های شهری
ناشی از این توسعه را ضروری می سازد .پدیده وندالیسم یکی از این آسیب های شهری است که همزمان با
توسعه و گسترش شهر افزایش یافته است .در ساده-ترین تعریف می توان گفت وندالیسم آسیب رسانی
ارادی و آگاهانه به اثاثیه عمومی شهر است .آسیب رساندن به اثاثیه شهر را می توان به عنوان یک مسئله
اجتماعی قلمداد کرد که عالوه بر اینکه به اقتصاد ،فرهنگ ،رفاه و کل جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد
می سازد؛ سبب ایجاد ناامنی ،پایین آمدن سطح کیفیت زندگی شهری ،جریحه دار نمودن روحیات شهروندان،
زشت شدن چهره ی شهر و زمینه های انحرافات اجتماعی شهروندان و ...می شود .متأسفانه در کشور ما آمار
و اطالعات دقیقی از خسارت هایی که در اثر رفتارهای وندالیستی به اثاثیه شهری می شود وجود ندارد و
کمتر به این موضوع توجه شده است .این پژوهش قصد دارد که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به
بررسی نظریات ،دیدگاه ها ،مفاهیم ،تجربیات سایر کشورها ،ارائه راهکارها و مشخصات وندالیسم و تاثیر آن
بر اثاثیه شهری باتاکید برکالن شهر تهران بپردازد.
کلید واژه :وندالیسم ،اثاثیه شهری ،آسیب های شهری

  445چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در شکلگیری الگوهای فضایی بزهکاری
مطالعه موردی :منطقه  71شهرداری تهران
سجاد احمدی ،فرانک سیف الدینی ،محسن کالنتری

چکیده:

روش تحقیق توصیفی -اکتشافی و هدف تبیین جغرافیایی جرایم ارتکابی مواد مخدر و سرقت منطقه 74
شهرداری تهران در راستای استفاده کارآمد و موثر مدیران انتظامی و امنیتی منطقه مذکور از نتایج آن است. .
نتیجۀ آزمون پیرسون بین متغیر کاربری و متغیر درصد جرم نشان داد ،که با توجه به مقدار ضریب همبستگی
پیرسون ( ،)5/444با اطمینان  5/44و سطح خطای کوچک تر از  5/57رابطه آماری معنی داری بین متغیر
نوع کاربری و جرایم ارتکابی در منطقه  74شهر تهران وجود دارد .بدین شرح که بین متغیر کاربری و جرم
رابطه مثبت قوی برقرار است ،یعنی با افزایش کاربری ها به ویژه کاربری مسکونی و تجاری واداری تعداد
جرایم افزایش می یابد.
کلید واژه :کاربری اراضی ،جرایم مواد مخدر و سرقت ،منطقه 74

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 447 
تاثیر عملکرد خانواده در بروز جرم و پیشگیری از آن
سیده رویا بارسلطان ،ماهرخ بریری

چکیده:

سابقه و هدف :با توجه به شیوع بزهکاری در کودکان و روند رو به افزایش آنها و تناقض و تشتت آرا درباره
تأثیرعملکرد خانواده با بروز بزهکاری و کاستی های تحقیقات قبلی ،این تحقیق در شهر تهران صورت
پذیرفت .مواد و روش :تحقیق با مطالعه مورد شاهدی روی تعداد  44کودک بزهکار اجتماعی و با حکم قطعی
بزهکاری و (نگهداری کودکان بزهکار) و  44کودک غیر بزهکار و مشابه آنها صورت گرفت .با مراجعه به
نامبردگان طی پرسشنامه عملکرد خانواده که دارای یک نمره کل و پانزده زیر مقیاس است و همچنین
بررسی نوع بزهکاری ،دو گروه مورد بررسی و ضمن بهره گیری از آزمون خی دو و من ویتنی مورد قضاوت
قرار گرفتند .یافته ها :علیرغم وجود مشابهت در دو گروه کودکان مبتال به بزهکاری و کودکان سالم از حیث
جنسیت و سن ،در عملکرد خانواده تفاوت معنی دار مشاهده شد )p<0/01( .نتیجه گیری :به نظر می رسد
عملکرد خانواده نقش مهمی در پیشگیری از جرم در دوران کودکی داشته باشد .لذا توجه به ابعاد عملکرد
خانواده و آموزش والدین در هنگام رشد کودکان توصیه می گردد.
کلید واژه :عملکرد خانواده ،جرم ،بزهکاری ،پیشگیری

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بازشناسی ویژگیهای توسعهی اجتماعی پایدار در شهر تاریخی اصفهان (دور ه صفوی)
احمد پورمختار

چکیده:

ماهیت معماری و شهرسازی ایرانی در ارتباط تنگاتنگ با بسترهای فرهنگی ،اجتماعی و طبیعی آن است.
معماری و شهرسازی سنتی ایران -از جمله شهر تاریخی اصفهان -دارای ارزشهای پایداری است که طی
هزاران سال تجربیات مردم ،هنرمندان ،معماران و شهرسازان ،به صورت سینه به سینه در دوران مختلف و در
بین نسلهای مختلف انتقال یافته است .همسازی شهرهای سنتی ایران با زمینههای فرهنگی و اجتماعی
آنها ،باعث شکلگیری شهرهایی مانند شهر تاریخی اصفهان شده است که به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای
جسمی و روحی مردمان گذشتهی ایران در زمینههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و طبیعی بوده
است .بنابراین همسازی و هماهنگی ساختار شهر تاریخی اصفهان در دوران صفوی با بسترها و
زیرساختهای اجتماعی جامعه ،موجب شکلگیری برخی ویژگیهای پایدار اجتماعی در این شهر شده است
که با شاخصههای نوین مقولهی توسعهی اجتماعی پایدار شهری همخوانی دارد.

کلید واژه :توسعه پایدار شهری ،توسعه اجتماعی ،اصفهان

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
می نویسیم شهر جدید ،می خوانیم شهر بی هویت!
بررسی راهکارهای جدید ایجاد هویت در شهر جدید
نجمه مظفری پور

چکیده:

شهر جدید به دلیل فقدان حافظه تاریخی و همچنین عدم وابستگی شهروندان نسبت به فضاهایی که خود
هیچ نقشی درآفرینش آن نداشته اند  ،به تدریج از «حس و حالِ» خود خارج شده و هیچ گونه هویتی را در
ذهن ساکنین ِ خود القاء نمی کند؛ لذا تالش این مقاله بر این مقوله استوار است که به معرفی راهکارهایی
جهت خلق هویت در شهر جدید بپردازد  .از این روست که به این نتیجه رسیده است که با پررنگ کردن
نقش روابط اجتماعی در بستر فضاهای تعامل سازی چون خیابان و پیوندگاه آستانه ها ازطریق تمایزِ کفپوش ،
نورپردازی  ،نماسازی و مبلمان می توان به افزایش حس دعوت کنندگی مکان و در نتیجه خلق هویت کمک
کرد.
کلید واژه :شهر جدید ،هویت شهری ،حس مکان

  442چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهری با استفاده ازGIS
سید موسی پورموسوی ،سجاد احمدی ،اکبر لرستانی

چکیده:

این پژوهش با روشی توصیفی -تحلیلی و با هدف تحلیل عوامل کالبدی – فضایی مؤثر در بروز جرایم
ارتکابی مواد مخدر و شناسایی مهمترین کانون های جرم خیز جرایم مذکور در منطقه  4شهرداری تهران
انجام می گیرد .جهت رسیدن به اهداف فوق از مدل های آماری شامل مرکز متوسط ،بیضی انحراف معیار،
شاخص نزدیک ترین همسایه و روش تخمین تراکم کرنل در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی (،)GIS
استفاده شده است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر با روند افزایشی
از قسمت ها و نواحی شمال منطقه مورد بررسی به سمت نیمه جنوبی منطقه بیشتر شده است و باالترین حد
ناهنجاری در بخشهای جنوبی و در مرتبه بعد در جنوب غربی شهر رخ داده است.
کلید واژه :تحلیل فضایی ،کانون های جرم خیز ،جرایم مواد مخدر

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
نقش برنامه ریزان روستایی در توسعه اجتماعی کالن شهر تهران
حمیده سادات آقامیری

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش برنامه ریزان روستایی در توسعه اجتماعی کالن شهر تهران صورت
گرفته است .هدف از این تحقیق بیان نقش برنامه ریزان روستایی در توسعه اجتماعی شهر تهران با توجه به
تغییرات جمعیتی این کالن شهراست .با توجه به شیوه مدیریتی شهر تهران که از نوع سیستمی است
شناسایی عوامل که از یک طرف سبب توسعه اجتماعی می شود و از طرف دیگر مانع توسعه می شود
ضروری به نظر می رسد .به همین منظور محقق در این تحقیق به بررسی لزوم استفاده از برنامه ریزان
روستایی در مدیریت توسعه اجتماعی تهران پرداخته است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی با تاکید بر یافته
های مطالعات میدانی بوده و از مدل هایی همچون قطب رشد ،کارکرد گرایی و رابطه بین ادراک محیطی و
رفتار استفاده شده است .ابزارهای این تحقیق شامل مشاهده ،مباحثه ،مصاحبه ،و روش پیمایشی و مطالعات
کتابخانه ای بوده است .در این بررسی مشخص شد همکاری برنامه ریزان شهری و روستایی نماد بارز
استفاده از خرد جمعی در شهرداری تهران در راستای توسعه اجتماعی است.
کلید واژه  :برنامه ریزی روستایی ،توسعه اجتماعی ،تهران

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

تاثیر نحوه ساخت و ساز شهری بر روی میزان وقوع جرم
الهه کوهیار

چکیده:

همواره مطرح می شود که شهر دارای دو وجه است :روح و جسم .جسم شهر شامل ساختمان ها ،معابر ،برج
ها ،مغازه ها ،و سایر مراکز تفریحی نظیر پارک ها ،سینماها ،تئاترها و  ...می باشد و روح شهر شامل انسان
هایی است که با پیچیدگی های روحی و روانی خاص منحصر به فرد خویش در شهر سکنی گزیده اند .روح و
جسم شهر هر دو به شکل متقابل بر روی هم تاثیر گذارند .گاهی روح بر جسم اثر گذار است و گاهی
بالعکس .این نوشتار بدنبال آن است که بر روی تاثیر جسم و فیزیک شهر (نحوه ساخت و ساز)ساختمان ها بر
روی روح شهر (انسانها) متمرکز شود و تاثیر نوع بنا بر روی میزان رفتارهای نابهنجار اجتماعی بسنجد
کلید واژه :شهر ،شهرسازی ،بنا و ساختمان ،انسان و رفتار مجرمانه

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
نقش مشارکت و عالقه اجتماعی در توسعهی اقتصادی منطقه  71تهران
مهدی یسری

چکیده:

توسعه اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی است .اگر توسعه را فرایندی اقتصادی-اجتماعی بدانیم ،آن گاه عالوه بر
مؤلفه های اقتصادی مانند رشد اقتصادی ،توجه به جنبه های اجتماعی مانند مشارکت مردمی و عالقه
اجتماعی ضروری به نظر می رسد .روش پژوهش به صورت تحلیلی می باشد .مطالعات و بررسی های انجام
شده که از طریق مصاحبه با مسئولین محترم بسیجی ،مدیریت محله و شورایاری صورت گرفته است ،نشان
می دهد که مشارکت مردمی تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه  74دارد و با گسترش عالقه اجتماعی
در واقع حس تعهد و مسئولیت ،صمیمیت و نزدیکی ،محبت ودلسوزی و مشارکت و همکاری افزایش

می

یابد و فرد یاد می گیرید که خود را از جامعه جدا نکند ،در نتیجه توسعه اقتصادی منطقه زندگی آنان هم
تأمین می شود .به عبارت دیگر بدون مشارکت همه جانبه مردم ،توسعه امکان پذیر نیست .مشارکت همه
جانبه مردم ،موقعی امکان پذیر است که آنها احساس مشترک برای نیل به اهداف توسعه داشته باشند تا بدین
وسیله بتوانند جامعه را متحول سازند.
کلید واژه :مشارکت ،عالقه اجتماعی ،توسعه اقتصادی

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی میزان پیادهمداری در خیابان چهارباغ اصفهان و تأثیر آن بر تعامالت اجتماعی
شهرونذان
احمد پورمختار

چکیده:

شکلگیری و توسعهی اغلب فضاهای شهری ،خیابانها و حتی کوچهها ،در شهرهای جدید ایران ،بر مبنای
مقیاس سواره و مسایل مربوط به ترافیک میباشد .محورهای باریکی که در حاشیهی محورهای سواره در
خیابانهای شهری به عنوان «پیادهرو» وجود دارد ،گویی پسماندههایی از فضای اصلی سواره است که فقط
برای ترددهای ضروری شهروند پیاده باقی مانده است .اصفهان ،از جمله معدود شهرهای ایران است که
پیادهمداری در برخی از فضاهای شهری و خیابانهای آن – به طور نسبی – وجود دارد« .خیابان چهارباغ»
که از یادگارهای تاریخی باغشهر صفوی اصفهان است؛ برخی از ویژگیهای فضاهای شهری پیادهمدار و
شهروندگرا ،از جمله :اجتماعپذیری ،امنیت اجتماعی و روانی ،پویایی و سرزندگی ،حس تعلق و خاطرهانگیزی
مکان و ...را در خود دارد .این ویژگیهای پیادهمدارانه تأثیر بسیار زیادی در شکلگیری کمی و کیفی انواع
تعامالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندی دارد.
کلید واژه :فضاهای شهری ،پیادهمداری ،تعامالت اجتماعی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
نقش مدیریت شهری در امنیت اجتماعی محله محور و متقاعدسازی شهروندان جهت مشارکت
هرچه بیشتر در فرآیند تولید امنیت شهر تهران با نیم نگاهی به نظریه های بین المللی
سهیل رجبی

چکیده:

اعتمادسازی و متقاعدسازی یکی از مقوالت و عناصر بنیادین در برقراری تعامل اجتماعی و از مؤلفه های
مهم سرمایه ی اجتماعی و نیرو و محرّکه ای به ویژه در فرآیند تولید امنیت است .بنابر این یکی از ابعاد بسیار
مهم زندگی بشری و اساساً حیات اجتماعی ،متقاعدسازی و اعتمادسازی به عنوان پدیده ی اجتماعی دو سویه
در تولید امنیت است؛ یعنی به همان اندازه که به معتمد مربوط است به اعتمادورز هم مربوط است و نیازمند
رعایت هنجار اجتماعی که اعتماد را محترم می شمارد ،می باشد .امروزه صاحبنظران توسعه به این نتیجه
رسیده اند که برای تولید امنیت هر جامعه ،عمدتاً سه نوع سرمایه الزم است که این سه سرمایه -7 :سرمایه
ی طبیعی و فیزیکی  -4سرمایه ی انسانی  -4سرمایه ی اجتماعی است.

برهمین اساس در این مقاله

باتوجه به دغدغه های مربوط به حفظ نظم اجتماعی و امنیت اجتماعی محله محور ،به بررسی تحلیلی
اعتمادسازی و متقاعدسازی شهروندان جهت همیاری درفرآیند تولید امنیت در شهر تهران پرداخته شده و از
منظر دستاوردهای پیمایـش های معتبر ملی انجام شده در این زمینه به موضوع می پردازد .در این مقاله،
نگارنده معتقد است برون دادهای امنیت اجتماعی محله محور ازجمله تمرکززدایی ،محله محوری ،مشارکت
معتمدین ،افزایش مشارکت مردمی در تأمین امنیت اجتماعی و پیشگیری و مقابله با وقوع جرم ،مبتنی بر
پیش نیازهایی از منظر اعتمادسازی و متقاعد سازی شهروندان جهت مشارکت هرچه بیشتر در فرآیند تولید
امنیت است که قطعاً تا زمانی که محقق نگردد ،محلّه محوری نیز نهادینه نخواهد شد و این خود نشان از
ضرورت فرهنگ سازی مشارکت شهروندان در توسعه و تولید امنیت اجتماعی است.
کلید واژه :مدیریت شهری ،محله محوری ،امنیت ،متقاعدسازی ،شهروند

  425چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی سرمایه فرهنگی بر کیفیت زندگی
مورد مطالعه :زنان شاغل در مراکز دولتی منطقه  71شهر تهران
علی یوسفی ،الهام لطفی

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بین سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی زنان
رابطه معنادری وجود دارد؟ به تناسب موضوع چند عامل مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری در این تحقیق
زنان شاغل مراکز دولتی(منطقه  )74شهر تهران بود است .در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است
و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه بوده است که  255نفر از افراد جامعه از طریق روش طبقه بندی متناسب
برای حجم نمونه انتخاب شده است .خالصه نتایجی که از این تحقیق بدست آمده به شرح زیر می باشد :بین
میزان درآمد افراد و میزان برخورداری آنها از کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد ،)r=0/147(.بین
میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی و میزان برخورداری آنها از کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود
دارد ،)r=0/247(.بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی و میزان برخورداری آنها از بعد سالمت
فیزیکی کیفیت رابطه معناداری وجود دارد،)r=0/266(.بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی و
میزان برخورداری آنها از بعد سالمت روانی کیفیت رابطه معناداری وجود دارد ،)r=0/221(.بین میزان
برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی و میزان برخورداری آنها از بعد روابط اجتماعی کیفیت رابطه معناداری
وجود دارد ،)r=0/352(.بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی و میزان برخورداری آنها از بعد
سالمت رفتاری کیفیت رابطه معناداری وجود دارد ،)r=0/304(.بین میزان برخورداری افراد از سرمایه
فرهنگی و میزان برخورداری آنها از بعد مالی و قلمرو اقتصادی کیفیت رابطه معناداری وجود دارد.
(.)r=0/163
کلید واژه :کیفیت زندگی ،سرمایه فرهنگی ،زنان شاغل ،سالمت فیزیکی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 427 
تأثیر جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و مشارکتهای مردمی بر توسعه پایدار شهر
حسین محمدپور زرندی ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی

چکیده:

عالوه بر کاهش هزینه در تأمین مالی پروژههای شهری ،انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی را باال برند
و با توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه و جلب اعتماد شهروندان ،چشماندازهای برنامههای آتی را برای
سرمایهگذاری به صورت کامالً شفاف بیان نمایند .امروزه کشورهای در حال توسعه برآنند تا با ایجاد فضاهای
اقتصادی مطمئن و ثبات بازار ،سرمایهگذاران خارجی را نیز به سرمایهگذاری ترغیب نمایند.
کلید واژه :مشارکتهای مردمی ،جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی

  424چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با سبکهای تصمیم گیری مدیران مجموعه های ورزشی
شهرداری تهران
مایحه فقیر گنجی

چکیده:

مدیران همواره باید تصمیماتی اتخاذ کنند که تاثیر بسزایی در سازمان و بر کارکنان خود بگذارند ،خصوصادر
سازمانی که دارای تنوع فرهنگی است.لذا پژوهشگر در این پژوهش در صدد یافتن رابطه بین سبک تصمیم
گیری و هوش فرهنگی است .جامعه آماری در این پژوهش  744نفر از مدیران تربیت بدنی مجموعه های
ورزشی شهرداری تهران است  .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همیستگی بوده و به شکل میدانی انجام
گرفته است
کلید واژه : :سبک های تصمیم گیری ،هوش فرهنگی ،مدیران مجموعه ورزشی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 424 
نقش مدیریت شهری در افزایش سرمایه اجتماعی
دکتر مراد کردی ،مرتضی فالح خورسند

چکیده:

به دلیل عدم توجه طرح های توسعه شهری به ابعاد مختلف محیط زندگی شهری ،این طرح ها نه تنها در
حل مسائل و مشکالت موجود ناتوان بوده ،بلکه بسیاری از آنها هرگز به مرحله اجرا نمی رسند .شهرسازی با
رویکردی صرفا کالبدی و اقتصادی و در نتیجه غافل از مسائل اجتماعی و فرهنگی ،در حل معضالت و
مشکالت شهری ناکام بوده است .تجربیات گذشته جهان و البته بسیاری از تجربیات شهرسازی در کشور ما
نیز نشان داده است که نمی توان با نگاه از باال و کلیشه ای در حل این معضالت موفق شد .بر همین اساس
بار دیگر توجه به محالت و جوامع خرد شهری در دستور کار جامعه شناسان ،برنامه ریزان و طراحان شهری
قرار گرفته است چرا که فقط در این مقیاس می توان به ابعاد مختلف زندگی شهری پی برد و از نزدیک
مسائل را مورد بررسی قرار داد .با این هدف ،مقاله حاضر به بررسی رابطه شاخصهای مدیریت شهری با
افزایش سرمایه اجتماعی در ناحیه  4منطقه  74شهر تهران می پردازد .این مقاله از نوع توصیفی -پیمایشی
است؛ ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است و نمونه ها را  444نفر از شهروندان این منطقه تشکیل
داده اند .یافته ها رابطه بین شاخصهای مدیریت شهری (کالبد شهری ،عدالت اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،
ثبات فرهنگی ،ثبات محیطی) با سرمایه اجتماعی را تایید نمد.
کلید واژه :مدیریت شهری ،سرمایه اجتماعی ،کالبد شهری

  422چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

سرمایه اجتماعی
رشید احمدرش

چکیده:

توسعه یکی از ابعاد مهم جامعۀ در حال تغییر است و در حال حاضر حق توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق
بشر محسوب می شود که شامل برخورداری انسان ها جهت مشارکت در سطوح مختلف جامعه و حق دریافت
کمک و بهره مند شدن از مواهب و مزایای توسعه سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است ،توسعه
اجتماعی و فرهنگی جزء آخرین الیه هایی بود که در فرآیند توسعه در دهه های پایانی قرن بیستم در سطح
جهان به آن توجه شد .در مجموع توسعه اجتماعی و فرهنگی ترکیب دو مفهوم پیچیده سرمایه اجتماعی و
سرمایه فرهنگی است به اعتقاد صاحب نظران توسعه ،سرمایه فرهنگی واجتماعی به عنوان شاخص های
توسعه اجتماعی و فرهنگی به شمار می روند و نظر به جایگاه ویژه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در
مطالعات و بخصوص در حوزه علوم اجتماعی ،توجه به کارکردهای این پدیده ها در بررسی بسیاری از مسائل
اجتماعی و فرهنگی ضروری است  ،لذا سرمایه های فرهنگی و اجتماعی پدیده هایی هستند که به خلق،
حفظ و بهبود جامعه سالم کمک می کنند .بنا براین  ،سه شاخص مدنظر پانتام ( اعتماد  ،مشارکت و شبکه
ها) در رابطه با سنجش سرمایه اجتماعی بر اساس  74مؤلفه آن و بعد عینی به عنوان یکی از ابعاد سرمایه
فرهنگی که توسط بوردیو به آن اشاره کرده است در این مقاله مورد استفاده و رابطه سنجی قرار گرفته است.
روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و نمونه  255نفر از شهروندان مرد و زن شهر اصفهان در
 72منطقه شهرداری که بین  45تا  42سال بوده اند را تشکیل می دهد و نوع نمونه گیری استفاده شده
خوشه ای چند مرحله ایی بوده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل ساختاری تحقیق بین بعد
عینی سرمایه های فرهنگی و ابعاد  74گانه سرمایه اجتماعی بر اساس ضریب تأثیر  ،-5/74نسبت بحرانی
 -7/44و سطح معناداری  ،5/544هیچ رابطه ی معناداری وجود ندارد.
کلید واژه :توسعه اجتماعی و فرهنگی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی

424  مناسبات و روابط اجتماعی شهری
سرمایه اجتماعی و توانمندسازی حاشیه نشینان شهر تهران
حمید رضا بابایی

: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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تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کالنشهر تهران از منظر عدالت اجتماعی
سجاد احمدی ،حمید قربانی ،اکبرلرستانی ،حمید احمدی

چکیده:

جهت تحلیل فضایی مناطق کالنشهر تهران ،ابتدا با مدل تحلیل عاملی نوع  Rشاخص های پژوهش به 2
عامل اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و فرهنگی-تفریحی بار گذاری و سپس با توجه به امتیاز عاملی هریک از
شاخص ها مناطق  44گانه کالنشهر تهران با بهره گرفته از مدل ترکیبی توسعه انسانی و مدل خوشه بندی
سطح بندی گردید .همچنین برای تحلیل فضایی وضعیت عدالت در کالنشهر تهران از روش ضریب اختالف
استفاده شد و در نهایت با استفاده از رگرسیون چند متغیره اولویت توسعه مناطق تهران مشخص گردید .نتایج
این پژوهش حاکی از این دارد که از مجموع  44منطقه کالنشهر تهران ،منطقه  4باالترین درجه توسعه را به
میزان 5/44دارا می باشد.
کلید واژه :تحلیل فضایی ،عدالت اجتماعی ،تحلیل عاملی ،سطح بندی
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مهاجرت معکوس در کالنشهرها; الزام یا پدیده غیر ضروری
مهدی اسالمی دیزآبادی ،مهرداد وارعی

چکیده:

در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران از یک صد سال اخیر مهاجرت های روستایی شدید بوده
ومعضالت آن دامن گیر مناطق شهری وروستایی ایران بوده است .همانطور که می دانیم مهاجرت از شهری
به شهر دیگر و از کشوری به کشور غنی عامل تغییر ساختارجمعیتی بوده و بر هم زننده نسبت جمعیتی می
باشد که دارای تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کوتاه وبلند مدت است  .همانطور که می دانیم در حال حاضر
بسیاری در کشورهای جهان ،مردم دریافته اند که با از بین رفتن بافت روستاها بخشی از تاریخ و بیشینه خود
را نابود کرده اند و به جای فرهنگ غنی ومتنوع ،همسان سازی رنج آوری در قالب شرکتهای بی مسئولیت
برخود تحمیل کرده اند .در این مقاله در خصوص دالیل مهاجرت وقواعدی که در این مورد دسته بندی شده
است بحث می شود و عواملی که در تصمیم گیری مهاجرت و مهاجرت معکوس موثر است و علل آن ،مورد
نقد قرار گرفته است .مهاجرت معکوس در ایران بیشتر به بازگشت مردم از شهرهای بزرگ به شهرهای
کوچک و یا از شهرها به مناطق روستایی مربوط میشود .از انگیزه های این نوع مهاجرت میتوان بازگشت به
زمین و کار زمین ،بازگشت به موطن دوران کودکی با هدف آبادانی و استراحت دوران بازنشستگی را نام برد،با
توجه با این که ما امروز با بحران مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها وهمچنین مهاجرت مردم به شهرهای
بزرگ به منظور دستیابی به درآمد و امکانات رفاهی بیشتر مواجه هستیم و با توجه به پیامدهای این بحران
از جمله زاغه نشینی ،ازدحام جمعیت  ،ایجاد روحیه مصرف گرایی ،بر هم خوردن توازن در جمعیتها و ....الزم
است که با این بحران به شکل برنامه ریزی شده واز طریق وضع یکسری قوانین ومقررات و اندیشیدن تدابیر
خاص مقابله کنیم و امکان بیشتری در جهت مهاجرت معکوس فراهم اوریم .برخی از این اقدامات باید در
مقصد وبرخی دیگر باید در مبدا صورت بگیرد ،مثل ایجاد محدودیت در ساخت و ساز و ساختمان سازی بدون
مجوز در اراضی حاشیه ای و خارج از محدوده مناطق مهاجرپذیر ،انتقال صنایع مزاحم و آلوده کننده به
شهرهای دوردست  ،برقراری مالیات بیشتر در مناطق مهاجرپذیر نسبت به سایر مناطق در مقصد و تغییر در
مقیاس بهره برداری های زراعی و باغی سیاست ادغام واحدهای کوچک ،ایجاد واحدهای بزرگ و درنتیجه
مکانیزه کردن باید در بخش کشاورزی ،حفظ منابع طبیعی تولید و گسترش آنها در مبدا  .همچنین با الگو
گیری از تجربیات موفق سایر کشورها در این زمینه شرایط را برای استفاده بهتر از امکانات این سرزمین
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پهناور و چهار فصل آماده سازیم .به طور مثال روستاهایی همچون ماسوله وابیانه از آن دسته مناطقی است
که میشود روی آنها در مورد صنعت گردشگری حساب کرد از این دسته روستاها و شهرها در کشور ما کم
نیست .فقط اینکه باید با رسیدگی و تبدیل این مناطق به کالنشهرها شرایط مهاجرت معکوس را فراهم
آوریم .اما اگر قرار باشد به شکل دولتی به این مهاجرت معکوس دامن بزنیم ،مشکالتی به مراتب سختتر و
ریشهای تر از مهاجرت را ،به شهرهای پذیرنده هدیه دادهایم .مشکالت و هزینههای اقتصادی و سیاسی
دیگری را هم می توان بر ماجرای مهاجرت معکوس اضافه کرد .هزینههای اقتصادی که معلوم است .هزینه
انتقال بخش زیادی از شهروندان کالنشهرها که به لحاظ سیاسی انتخابشان متفاوت از شهرستانها بوده به
دیگر مناطق نیز خودش زمینه ساز تغییراتی خواهد بود .شایان ذکر است دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف
به سیاست گذاری وبرنامه راهبردی و نظارت بین دستگاههای اجرایی در ارتقاء سطح در آمد وکیفیت زندگی
روستائیان شده است .البته در این خصوص توصیه های سیاسی هم در جهت تبدیل جریانهای مهاجرتی که
عامل هدایت مهاجران به کانونها ونقاط مستعد تجهیز شده می باشد ،صورت گرفته است که از نمونه های
موفق مهاجرت معکوس می توان از کشور آلمان نام برد  .راه حلهایی برای رفع این معضل که در این نوشتار
به دو بخش جلوگیری از مهاجرت و مهاجرت معکوس تقسیم گردیده است ارائه شد که با ایجاد شرایط
مناسب اقتصادی  ،جلوگیری از مهاجرت مرحله ای به شهرهای کوچک ونزدیک  ،توسعه ارتباطات از شروع
مهاجرت به شهرها میتوان جلوگیری نموده و همچنین با استفاده از مکانیزم های مناسب برای اجرای
مهاجرت معکوس نظیر ایجاد اشتغال پایدار ،تسهیم امکانات و خدمات بصورت متناسب در تمامی بخشهای
کشور وجلوگیری از تمرکز وافزایش امکانات خدماتی ورفاهی،تدوین برنامه دقیق وزمانبندی،یارانه برای تولید
می توان اقدام کرد.
کلید واژه :مهاجرت معکوس ،کالنشهرها ،سیاستها
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تحلیل سرمایه اجتماعی در ارتقای بافت های نابسامان شهری
نمونه موردی :محله امامزاده حسن ،منطقه 71
فاطمه محمدی آیدغمیش ،راضیه رضازاده ،مجتبی رفیعیان

چکیده:

در این مقاله به تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت سازمان یافته پرداخته می شود .شاخص
های مورد بررسی از مطالعات داخلی و جهانی استخراج گردیده و با روش پیمایش در محله امامزاده حسن
سنجیده شده است .تحلیل همبستگی نشان می دهد که از بین شاخص های سرمایه اجتماعی ،تنها شاخص
امنیت بر تمایل به مشارکت سازمان یافته تاثیری ندارد .همچنین نتایج تحلیل مسیر تمایل به مشارکت
سازمان یافته و شاخص های تاثیرگذار سرمایه اجتماعی بر آن نشان می دهد که تاثیر شاخص اعتماد نهادی،
مستقیم و افزاینده ،تاثیر شاخص های اعتماد بین افراد ،احساس تعلق و انسجام اجتماعی ،غیر مستقیم و
افزاینده و تاثیر شاخص مشارکت اجتماعی نیز هم مستقیم ،هم غیرمستقیم و هم افزاینده است .این نتایج
نشان می دهد که ارتقای شاخص های سرمایه های اجتماعی موثر بر مشارکت می تواند به عنوان راهی
جهت ارتقای بافت های نابسامان در نظر گرفته شود.
کلید واژه :سرمایه اجتماعی ،مشارکت ،بافت های نابسامان شهری
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تأثیرات عینی و ذهنی حاصل از تغییرات مراسم مذهبی ایرانیان در شکل دهی به مناظر موقت
شهری
مهدی خاک زند ،سعیده تیموری گرده ،سید محمدرضا موسوی

چکیده:

با توجه به اهمیت مراسم فرهنگی -مذهبی در شهرهای ایران از گذشته های دور تا کنون و ذکر این نکته که
هیچ گونه پژوهشی در زمینه معماری ،پیرامون مراسم مذهبی و تأثیرات حاصل از آن در منظر شهری ،صورت
نگرفته است؛ نگارندگان به انجام پژوهش در این خصوص پرداخته اند .بنابراین آنچه در پژوهش حاضر مورد
نظر است؛ بررسی رابطه عینی و ذهنی بودن تغییرات حاصل از مراسم مذهبی دهه محرم در منظر شهر تهران
است .روش تحقیق ،روش توصیفی -تحلیلی است .محدوده مورد بررسی پرسشنامه ها چهار منطقه از تهران
است که بیشتر از سایر محالت شهر تهران مورد توجه برگزار کنندگان مراسم مذهبی ایام محرم می باشد.
نتایج این پژوهش بیان کرد که این تغییرات حاصل از این مراسمات در عین کالبدی و بصری بودن دارای
تأثیراتی ذهنی و غیر عینی بر یاد و خاطره شهروندان می باشد.
کلید واژه :مراسم مذهبی دهه محرم ،عینیت ،ذهنیت ،منظر شهر تهران
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حقوق شهروندی و ارتقا فرهنگ شهروندی
فاطمه ایمانی ،اکبر مختارپور

چکیده:

با گذشت قرون متمادی از برخوردهای قهری با جرایم و حصول کمترین نتیجه از اعمال مجازات صرف برای
مجرمان ،کارشناسان علوم اجتماعی به این نتیجه رسیدند که عالج واقعه را باید قبل از وقوع اندیشید.
هماکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته موضوع پیشگیری از وقوع جرم و نیز فاصله گرفتن از
برخوردهای قهری صرف ،به یک اصل بدل شده و همواره مورد توجه دولتمردان بوده است به تبع این امر،
تنظیمکنندگان قانون اساسی نیز بر این موضوع گرایش و تأکید ویژه داشتهاند و از این رو موضوع «پیشگیری
از وقوع جرم» را که یک مقوله اجتماعی است  -طی بند  4اصل  744قانون اساسی -در حوزه وظایف قوه
قضائیه قرار دادهاند .بستر سازی برای کاهش ارتکاب جرم ،ساماندهی اقشار آسیبپذیر نظیر زنان و کودکان
و بررسی مشکالت آنها در محاکم ،توجه به معضالت اجتماعی و حل آنها در راستای کاهش آمار بزه و جرم و
بررسی بسترهای جرم خیز و تالش برای محو آنها همگی از جمله اقداماتی است که تحقق این بند از اصل
 744قانون اساسی را امکان پذیر میسازد.در این بین میبایست به مفهوم شهروند و شناخت حقوق شهروندی
اشاره نمود .همچنین اداره کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه هماکنون عهدهدار وظایف فوق بوده و با
ایجاد سامانههای نظاممند در بخشهای مختلف خود ،سعی در تحقق این اهداف دارد .در راستای نهادینه
کردن هریک از اهداف اقدامات متعددی صورت گرفته که آنچه پیش رو دارید نگاهی اجمالی ،تنها به بخشی
از این اقدامات تالشهای انجام شده در اداره کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه است .مفهوم شهروندی را
میتوان در مجموع جزو مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در
هم آمیخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته ،تواناییهای وی و چگونگی
شرکت و اراده و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی اجتماعی متاثر است .اهمیت حقوق
شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا میکند و حتی برخی از کارشناسان بر این
باورند که جامعهای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد ،رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل
میشود .در این مقاله در ابتدا مبانی حقوق شهروندی و فرهنگ و آیین شهروندی به تفسیر پرداخته شده و
در ادامه به قانون اساسی و حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی در اسالم و در نهایت با نگاه به
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اینکه حقوق شهروندی ،حرکت به سوی قانونگرایی می باشد اشاره شده است .همچنین در انتها راهکارهایی
قابل اجرا در جهت ارتقاء فرهنگ شهروندی برای ایجاد جامعه مطلوب ارائه شده است.
کلید واژه :کلید واژه ها :حقوق شهروندی ،جرم ،اقشار آسیب پذیر ،فرهنگی
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بررسی سیر تحوالت نظریات مشارکتی با تاکید بر نظریه مشارکت همکارانه ی جودیت آینس
فرهاد نظری

چکیده:

مشارکت از جمله مولفه های حائز اهمیت توسعه ی پایدار محسوب می شود و نتیجه مطلوبی بر کارایی
اجتماعی دارد .برای دست یابی به حکمروایی مطلوب شهری ،مشارکت فعال مردمی از یکی از اصول اساسی
مطرح شده و مشارکت واقعی و مطلوب مگر با برقراری ارتباط صحیح میان مردم و حکومت و شفاف سازی
کانال های ارتباطی در سطوح مختلف شکل نمی گیرد .در این مقاله ،با بررسی برخی از مهم ترین نظریه
های مشارکتی ،سعی شده است یک سیر تکاملی مشخص را برای برای رسید به یکی از مهم ترین نظریه
های شهرسازی مشارکتی ،یعنی نظریه ی مشارکت همکارانه ی جودیت آینس ،طی نمود .در واقع ،این
مطالعه پیوستاری است که از حقوق شهروندی مارکس و هگل آغاز شده و گام به گام پیش می رود تا به
مباحث هم کارانه ختم گردد .در نهایت به بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت این نوع از مشارکت پرداخته
ایم .جمع بندی نهایی به ما نشان می دهد که در این فرآیند تعریف شده ،برنامه ریزی کشور ما در کدام
جایگاه قرار گرفته است و هم این که وضعیت مطلوبی که برای رسیدن به آن باید تالش کنیم کجاست .در
واقع استفاده از فرآیند های مشارکتی ،اقدامی است که نیازمند زیرساخت های اجتماعی خاصی مانند اعتماد
شهروندان به حکومت و یا نهاد های برگزار کننده ی مشارکت می باشد .تا زمانی که این زیرساخت های
اجتماعی فراهم نشوند شهرسازی مشارکتی شعاری بیش نخواهد بود و نه تنها نتیجه ی مثبت نخواهد داشت،
بلکه مضراتی نیز به همراه دارد .سعی شده که فرآرده ی این مقاله ،معرفی این شرایط باشد.
کلید واژه :مشارکت ،برنامه ریزی مشارکتی ،مشارکت همکارانه
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ارزیابی نقش مولفه های اجتماعی و فرهنگی بر عملکرد مساجد در محله های شهری
سکینه معروفی

چکیده:

تجربه شهرهای – ایرانی اسالمی نشان دهنده نقش موثر مساجد در ساماندهی کالبدی و اجتماعی محله
های شهری می باشد .به نظر می رسد در دوران معاصر این نقش به دالیل متعدد دچار چالش شده است.
هدف از این مقاله بررسی تاثیر زمینه های اجتماعی و فرهنگی موجود در محله های شهری و چگونگی تاثیر
آنها بر عملکرد مساجد محلی می باشد .سئوال اصلی تحقیق عبارتند از این است که چه ارتباطی میان زمینه
های اجتماعی محله های شهری و میزان عملکرد مساجد محلی وجود دارد .فرضیه تحقیق نیز عبارتند از این
است که به نظر می رسد ارتباط معنی داری میان مولفه های اجتماعی مساجد محلی و عملکرد مساجد در
محله های شهری وجود دارد .برای آزمون فرضیه فوق ابتداء با بهره گیری از نظریه سرمایه های اجتماعی به
ارائه تعاریف نظری و عملی از متغیرهای تحقیق " مولفه های اجتماعی مساجد و عملکرد مساجد در محله
های شهری " پرداخته شد ،سپس بر اساس تعاریف ارائه شده شاخص ها و گویه های سنجش هر دو متغیر
تعیین شده و به شکل پرسشنامه در جامعه آماری مورد مطالعه مورد پرسش قرار گرفت .داده های تحقیق از
طریق نرم افزار  SPSSآنالیز شد و فرضیه تحقیق در جامعه آماری مورد مطالعه با  %44درجه اطمینان مورد
تایید قرار گرفت.
کلید واژه :مساجد محلی ،زمینه های اجتماعی و فرهنگی محله
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رابطه بین کار تیمی با توانمندسازی کارکنان در سازمان شهرداری منطقه  1استان تهران
فلور جفایی ،امیرحسین محمد داودی ،رضا شفیع زاده

چکیده:

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه کار تیمی با توانمندسازی کارکنان شهرداری منطقه  4تهران می
باشد .جامعه این پژوهش را کلیه کارکنان شهرداری منطقه  4استان تهران به تعداد  455نفر را تشکیل
میدهند .از این جامعه  424نفر بعنوان گروه نمونه بصورت طبقه ای نسبی انتخاب شد .الزم به ذکر است که
تعداد  4پاسخنامه به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شده و عملیات آماری روی  444نفر از کارکنان انجام
پذیرفت .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه
توانمندسازی کارکنان و نیز پرسشنامه محقق ساخته ی کار تیمی بود .که پایایی و روایی مورد تأیید اساتید
قرار گرفت اعتبار پرسشنامه توانمندسازی با استفاده از آلفای کرونباخ  5/45و پرسشنامه محقق ساخته کار
تیمی  5/44است .با استفاده از نرم افزار  spssو استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی ،داده
ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که بین "قابلیت تطبیق پذیری"" ،ارتباطات"" ،هماهنگی و تشریک
مساعی"" ،تصمیم گیری"" ،روابط درون تیمی و رهبری" و "تقسیم وظایف" با " توانمندسازی کارکنان "
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
کلید واژه :کار تیمی ،توانمندسازی ،قابلیت تطبیق پذیری ،ارتباطات
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بررسی فرهنگ رویارویی با چند بحران متداول شهری
مهدی اسالمی دیزآبادی ،مهرداد وراعی

چکیده:

یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای جهان با آن روبرو هستند بحرانهای معمول شهری ناشی از
عملکرد انسانی است.برخی از این بحرانها که به دلیل داشتن سیر بطئی تغییرات آنها و تا حدی مترقبه بودن
،لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات و دانستن مبانی نظری و بنیادی هم برای مدیران
شهری و هم برای شهروندان را ضروری نموده است .در این مقاله سعی شده است فرهنگ رویارویی با
بحرانهایی نظیر ترافیک شهری  ،بحران آب  ،بحران آلودگی های محیطی نظیر آلودگی هوا  ،آلودگی صوتی
و ...مورد مداقه قرار بگیرد که سطح خوبی از آشنایی با تغییرات ناشی از این بحرانها و چگونگی برخورد
درست ،با انتخاب فرهنگ شهرنشینی به عنوان شیوه برتر شهر نشینی ایجاد مینماید .هرچند که مدیریت
بحران یک مجموعه منسجم از سازمانهای دولتی و نهادهای مردمی است  ،لیکن پیشگامی مدیریت شهری
(مدیران شهری ) در مدیریت بحران حائز اهمیت می باشد  .نقش شهرداریها به عنوان یک نهاد عمومی در
مدیریت عمران یک نقش و مسئولیت محوری است و هماهنگ کننده سایر سازما نها و عوامل دخیل در
مدیریت بحران می باشد  .لذا با سازماندهی مدیریت بحران شهری  ،تدوین برنامه های منسجم و عملیاتی
نمودن آنها در شهر می توان نظام پویای مدیریت بحران را پی ریزی نمود تا از این طریق بتوان دامنه بحران
را در هنگام وقوع و پس از وقوع کاهش داد  .این امر زمانی میسر است که هم عوامل دست اندر کار و هم
شهروندان به عنوان متن اجرایی عملیات ،دانش و آگاهی و توانایی کافی در زمینه مدیریت بحران را داشته
باشند  .در این نوشتار موضوع فرهنگ رویارویی با بحرانهای معمول انسانی در شهرها به طور اجمال مورد
بررسی قرار گرفته است که مطالعه آن در حد آشنایی  ،می تواند سودمند باشد.
کلید واژه :بحران ،فرهنگ ،آلودگی محیطی و انسانی
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کاربردهای مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمان ها()CSR m
احمدرضا برقبانی

چکیده:

با توجه به اینکه حدود  45درصد از مردم شهر تهران شاغل بوده و تهران قطب اقتصادی کشور است بنابراین
تمرکز بر روی این قشر از شهروندان که فرصت و شرایط حضور در برنامه های فرهنگی و مشارکتی
شهرداری را ندارند می تواند حجم زیادی از مشکالت شهری را برطرف نماید .در این خصوص بکارگیری
رهنمودهای مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمانها یا  CSR managementو  ISO 26000می تواند موثر
واقع گردد.این مقاله به کاربردهای این دو موضوع در شهرداری تهران می پردازد.
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زنان و فضاهای شهری ،با نگاهی بر رویکرد عدالت جنسیت
مریم برومند ،سولماز رضایی

چکیده:

بسیاری از اندیشمندان معتقدند شهرها باید برای تمام گروه های سنی -جنسی ساخته شده و تفاوت های
سنی و جنسیتی را در ساخت آنها مورد توجه قرار گیرد .در حالی که جامعه ما روز به روز بیش از گذشته
شهری می شود ،باید به نیازهای ملموس و محسوس شهروندان نیز با تاکید بر جمعیت ،سن و طبقه توجه
کرد .ساخت وساز و برنامه ریزی های شهری می تواند اقشار مختلف جامعه را نیز در استفاده از فضاهای
عمومی تحت تاثیر قرار دهد ،به طوری که گاهی به خاطر نبود توجه کافی سالمندان ،معلوالن ،کودکان و
زنان از زندگی شهری مناسب محروم می مانند .این مساله موجب برهم ریختن تعادل و عدالت اجتماعی می
گردد .در صورتی که جامعه به صورت کلی به دو گروه زنان و مردان تقسیم گردد ،این بی عدالتی اجتماعی به
صورت بی عدالتی جنسیتی تفسیر می گردد .پژوهش حاضر تالشی است در بررسی ارتباط فضاهای شهری و
برقراری عدالت جنسیتی در جامعه.
کلید واژه :زنان ،فضای شهری ،عدالت جنسیتی
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نقش تئوری سازی در توسعه و شکوفایی
ولی جوکار افشار

چکیده:

سنگ بنای تئوری و توسعه بر پژوهشهای نوآورانه برآمده از افکار خالق و بینا بنا شده است .این سنگ بنا ،
اما در جامعه کنونی ما بر سه محور استوار خواهد بود .تغییر در رویکرد فعلی نسبت به تئوری سازی  ،توسعه
منابع انسانی و رویکرد متمایز نسبت به توسعه و پیشرفت  .این سه محور نقاط استراتژیکی هستند که به پندار
نویسنده  ،تئوری و توسعه از همپوشانی فرایندهای جداگانه هر یک پدیدار می شوند .تغییر در رویکرد فعلی
نسبت به تئوری سازی به شرطی محقق خواهد شد که ابتدا دیدگاه کالن نسبت به تئوری سازی تغییر کند و
سپس این تغییر دیدگاه به منابع انسانی توسعه یافته انتقال یابد .آنگاه منابع انسانی توسعه یافته در فضای
اندیشه ورزی که بر اساس تغییر رویکرد در تئوری سازی حاصل گشته  ،به نظریه پردازی و تئوری سازی
پرداخته تا بستری فراهم شود که بتوان با یک رویکرد متمایز نسبت به گذشته در قلمرو توسعه حرکت کرد.
کلید واژه :تئوری سازی ،زیر ساخت های تئوریک ،توسعه منابع انسانی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 447 
استراتژی روندگی در فرهنگ سازمانی
ولی جوکار افشار

چکیده:

استراتژیهای روندگی جهت تبیین فرهنگ رونده در سازمانها بسیار راهگشایند .فرهنگ رونده  ،فرهنگی است
که عناصر تشخیص ( شناسایی ) و تغییر ( اصالح ) به منظور سازگاری با فن آوری و غلبه بر بحرانهای آنی
را در خود دارد و در زمان مقتضی بکار می بندد .در سازمانی که دارای روندگی فرهنگ است جریانی منعطف،
منظم  ،مطلوب  ،منسجم و پش بینی پذیر از خرده فرهنگها در حمایت و تایید اهداف سازمانی اتفاق می افتد.
خرده فرهنگها از صافیهای تغییرات فن آوری  ،زمان و فرهنگ جامعه می گذرند و در تطبیق با اهداف و خط
مشی سازمانی اصالح می شوند ؛ رویه فرهنگ پذیری سازمان بگونه ای است که در یک مکانیسم راهبردی
رفتارها  ،آداب  ،منش ها و حالتهای موقعیت ساز و پیش برنده ای که مد نظر سازمان است از سوی کارکنان
مورد پذیرش یا طرد قرار می گیرد .بخش عمده فرآیند فرهنگ سازی ( از کل فرهنگ سازمان ) در درون
سازمان طی می شود  ،اما بخش دیگر فرهنگ سازی نیز که در بیرون سازمان صورت می گیرد از الگوهای
سازمان پیروی می کند .بنابراین وجه تمایز سازمانهایی که در آنها روندگی فرهنگ وجود دارد با غیر آن در
این است که این نوع سازمانها در کنترل ورودی ها و خروجی های خرده فرهنگها بهتر عمل می کنند و با
تشخیص درست و به موقع عالئم خطر زمینه اقدامهای الزم را فراهم می سازند.
کلید واژه :استراتژی روندگی ،فرهنگ رونده ،عناصر فرهنگ
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تار و پود شهر انسانی
ولی جوکار افشار

چکیده:

نوع نگاه به آرمانهای انسان شهری تبیین کننده شهری است که با وجود او معنا می یابد .با هجمه همه جانبه
تنوعات ناهمسو که از خصوصیات عصر امروز است و تجلیات آن را در یکایک افراد جامعه می شود پیدا کرد ؛
نوشتن نسخه ای یکسان برای همه انسانهای شهری معقول نیست .دسته بندی انسانهای شهری هرچند
کاری سخت و دشوار است ؛ بااین حال مارا به توصیف وضعیت واقعی فرهنگ انسانهای شهری تواناتر
می سازد .بدین ترتیب براساس ظرفیتهای گوناگون و تنوعات فکری می توان طیفی را ترسیم نمود که در آن
نقش انسان شهری و چگونگی برخورد و جهت دهی وی متناسب با موقعیت ایشان در طیف تعریف
شود.
کلید واژه :انسان شهری ،شهر انسانی ،مدل شاین

می

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
موانع مشارکت پذیری شهروندان در امور شهری
ولی جوکار افشار

چکیده:

مشارکت پذیری در امور شهری به معنای تمایل  ،اراده و توانایی شهروندان جهت سهیم شدن در انجام
اموری است که زمینه های پذیرش مشارکت آن فراهم شده است .در بررسی رهیافت هایی که الگویی از
کنش انسانی و مقاصد افراد  ،وسایل موجود برای تحقق این مقاصد و انتخاب ابزار مناسب برای اجرای آنها
اشارت دارد  ،همگی در پذیرش این مطلب اتفاق نظر دارند که شرایط محیط انتخاب های افراد را محدود می
کند و این شرایط به شیوه های گوناگون تفسیر می شوند .نگارنده نیزبه بررسی موانع مشارکت پذیری با دسته
بندی سه گانه موانع ساختاری  ،موانع فردی  ،موانع اجتماعی پرداخته است و نهایتاً پیشنهادات ذیل را ارائه
داده است  -7تغییر رویکردهایی که همچون عادت ناخود آگاه و در بستر فرهنگهای غلط و بسته در ذهن و
افکار افراد سازمان شکل گرفته و به صورت منفعل عمل

می کند به رویکردهایی باز و مشارکت جو با

تبیین نگرش استراتژیک در حوزه فرهنگ سازمانی -4 .افزایش ظرفیتهای مشارکت گرایی با تجدید
ساختارهای سازمانی در جهت دستیابی به ساختارهای تخت تر و منعطف تر تا فضاهای بیشتری جهت
مشارکت شهروندان گشوده شود -4 .همسو نمودن اهداف گروههای غیررسمی با اهداف رسمی سازمان به
منظور درونی نمودن حمایت از مشارکت گرایی در زمینه های مورد نظر .چراکه اجرای استراتژی مشارکت
گرایی با همدلی همه افراد سازمان به موفقیت می انجامد -2 .توجیه و آموزش چگونگی اجرای طرحهایی
که مبتنی بر مشارکت شهروندان است و ترسیم تعامالت شفاف و کاربردی با شهروندان جهت انجام امور.
کلید واژه :مشارکت پذیری ،موانع ساختاری ،موانع فردی و اجتماعی

  442چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

شیوه نامه امور سرمایهگذاری و مشارکت شهرداریها
عبدالعزیز راددرویش

چکیده:

امور سرمایه گذاری در شهرداریهای کشور سابقه چندانی نداشته و عمر آن حداکثر به یک دهه می رسد .گر
چه قبل از آن نیز بصورت موردی ،پروژه هایی در سطح شهرداریها به روش سرمایه گذاری مشارکتی اجرا
شده اند اما هیچگاه بصورت سیستم یکپارچه نبوده است .گر چه در برخی شهرداریها سازمان سرمایه گذاری
یا سایر ساختارها بوجود آمده اند اما بدلیل عدم وجود زیر ساخت های قانونی (آئین نامه مشارکت ،ضوابط و
مقررات نحوه ورود شهرداریها به سرمایه گذاری مشارکتی با بخش خصوصی) توفیق چندانی نداشتند و این
خال قانونی همیشه وجود داشته است .و نبود سیستم یکپارچه و بستر قانونی و دستور العمل خاص موضوع
سرمایه گذاری موجب کندی رشد مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری شده است .لذا با
عنایت به مراتب فوق و با تاسی از اصل  744قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آییننامه امور
سرمایهگذاری و مشارکت شهرداریها جهت برون رفت شهرداریها از کمبود منابع مالی و جذب سیستماتیک
بخش خصوصی برای مشارکت پروژه های شهری تهیه شد .این شیوه نامه طی نامه شماره /4/7/74252س
مورخ  2/4/47به شهرداریهای کل کشور ابالغ گردید .
کلید واژه :سرمایه گذاری ،شهرداری ،مشارکت

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
بازشناسی محله به فراخور زمان
سعید سلطانمرادی

چکیده:

علی االصول افزایش تراکم و بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در متن محله ها ،قابل توجیه است .با این
حال طراحی محله ها نقاط ضعف مشخصی داشته و معیارهای الزم در فرآیند طراحی به فراخور زمان جدی
قرار نگرفته است .طراحی محله می باید با سیاست های تعریف شده کالبدی -فضایی همسو باشد .اصول
توسعه جدید شهری حکم می کند مقوالتی نظیر افزایش تراکم ،ایمنی ،توجه به بستر فرهنگی اجتماعی،
تأمین زیر ساختهای شهری و دسترسی به خدمات و تجهیزات جهت برآورد کردن نیاز روزانه ساکنان مورد
توجه قرار گیرد
کلید واژه :محله ،محتوا ،تعامل
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جامعه شناسی شهری چیست و از چه می گوید؟
اکرم موذن زاده

چکیده:

شهر به عنوان یک پدیده اجتماعی بستر پدیده های دیگریست که می تواند بسیاری از معضالت اجتماعی را
باعث شود .زندگی شهری علیرغم اینکه باعث پیشرفت بشریت شده است .اما موجبات بسیاری از مخاطرات
اجتماعی را هم فراهم آورده است.ورود مهاجران جدید به شهرهای بزرگ و تضاد فرهنگی شهرهای قرن
بیستم را آبستن حوادثی کرد که از خالل آن مکاتب و نظریه های جامعه شناسی مثل مکتب شیکاگو سر
برآورد .برای اینکه تعریف روشنتری از مهیت و دامنه جامعه شناسی شهری به دست دهیم میتوانیم بگوییم،
تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی موضوع جامعه شناسی شهری است .بنابراین جامعه
شناسی شهری  ،تمامی مسائل اجتماعی جامعه شهر نشین را دربر خواهد گرفت .یکی از واقعتهای اساسی ،
رابطه از تحت جامعه با سایر واقعیتهای اجتماعی است ،مانند رابطه تراکم جمعیت و سازمانها و شیوه تفکر و
زندگی اجتماعی.
کلید واژه :شهرسازی ،شهرنشینی ،جامعه شناسی شهری

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
چشم انداز توسعه پایدار در مدیریت شهری
مریم مدنی

چکیده:

مفهوم توسعه پایدار،مفهومی است که نوعی رابطۀ منطقی بین نیازهای حال و آینده برقرار می سازد  .هدف
تئوریک سیستم مدیریت شهری همانا تقویت فرایند توسعه پایدار شهری است هدف اصلی این پژوهش ارائه
تحلیلی از چشم انداز برتو سعه پایدار شهری است.روش تحقیق در این پژوهش تو صیفی_ تحلیلی است.این
مقاله به مفاهیم و شاخص های توسعه و ابعاد مختلف آن در پژوهشی تحلیلی پرداخته وضمن بررسی چشم
انداز توسعه میتواند چارچوب فکری اثربخشی را برای اندیشه در باره توسعه ،امکان سنجش آن و راهبردهای
عبور از رشد اقتصادی به سوی توسعه پایدار با توجه به شرایط اجتماعی و زیست محیطی جوامع مختلف ارائه
دهد.
کلید واژه :چشم انداز ،توسعه پایدار ،مدیریت شهری
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تبیین عملکردی و ساختاری شهر در مکاتب فکری سوسیالیسم و سرمایه داری
فریناز فخیم ،حامد منصوری فرد

چکیده:

شهر به عنوان یک پدیده پویا و زنده می تواند از تفکرات و نگرش های متفاوتی تاثیر پذیرد .مکاتب فکری
سوسیالیسم و سرمایه داری با نگرش های کامال مجزا می بایست تاثیرات متفاوتی چه به لحاظ برنامه ریزی
و چه به لحاظ ساختاری بر شهر داشته باشند.این پژوهش با مد نظر قرار دادن ارکان و ساختارهای فکری این
دو مکتب ،به تاثیرات آنها در نظام برنامه ریزی و ساختارهای متاثر از آن در شهر می پردازد.
کلید واژه :سوسیالیسم ،سرمایه داری ،شهر ،برنامه ریزی دولتی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
تحلیل فضایی توسعه نامتوازن و مهاجرت های قومی در ایران
تاج الدین کرمی ،اصغر نظریان ،رباب چگینی

چکیده:

ایران امروز با ناموزونی های ساخت یافته ای دست به گریبان بوده که از ابعاد محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی قابل بررسی و تحلیل می باشند .مسلماً تحقق چشم انداز توسعه کشور نیز در رفع و کاهش ناموزنی
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
قرار نگیرد ،متاسفانه عامل تنوع جغرافیایی و قومی کشور که علی القاعده می باید در قالب یک فرصت بی
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.
نتایج بررسی حساب های منطقه ای در مقاله حاضر حاکی از ادامه موثر روندهای تمرکز گرا و ناموزون گرای
گذشته به محوریت مجموعه شهری تهران است .مجموعه شهری تهران (شامل استان تهران و البرز) در سال
 7444با اختصاص  74/52درصد از کل جمیعت کشور و  44/2درصد از جمیعت شهری ایران 42/44 ،و
 47/45د رصد از تولید ناخالص داخلی را (با و بدون احتساب سهم نفت) به خود اختصاص داده است .همچنین
تا سال  7444ده استان باالی جدول تولید ناخالص داخلی کشور (با و بدون احتساب سهم نفت)  47/74و
 42/24درصد را به خود اختصاص داده اند .به عالوه بررسی رابطه تولید ارزش افزوده و جمعیت شهری نشان
داد نه تنها سیاست های تمرکز زدایی نتوانسته از نقش برتر تمرکز های عمده شهری و بویژه تهران بکاهد
بکله این روند همچنان ادامه دارد از سوی دیگر تحلیل مهاجرت ها در دهه های  44-44و  44-44نشان داد
که با افزایش سرعت شهرنشینی در کشور ،مراکز شهری استان هایی که از لحاظ جغرافیایی در حاشیه قرار
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.
واژگان کلیدی :توسعه نامتوازن ،حساب های منطقه ای ،تمرکز گرایی مهاجرت های قومی ،تحلیل فضایی
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بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت شهروندی ،با تاثیر از تعالیم اسالمی
شهاب الدین همتی ،دکتر حسین ذبیحی

چکیده:

بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت شهروندی ،با تاثیر از تعالیم اسالمی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی
نقش شهروندان در مشارکت امور شهری و شناسایی راهکارهای ارتقای آن میباشد .در این تحقیق بعد از
تبیین مفاهیم اولیه مشارکت ،شامل تعریف مشارکت و ویژگیهای آن و انواع مشارکت ،به بررسی نظریات
موجود در مورد مشارکت شهروندی و همچنین نمونههای موردی ،از پروژه های مشارکت محور انجام شده
میپردازیم و سپس به تحلیل و مقایسه موارد مذکور خواهیم پرداخت؛ و در پایان با بررسی نقش مشارکت
شهروندان و ارتباط آن با مدیریت شهری در قالب متون اسالمی و آیات و روایات ،و با تحلیل این اصول به
مدل مشارکت شهروندی اسالمی دست خواهیم یافت .روش تحقیق پژوهش حاضر ،بر مبنای تحلیلی و
مقایسهای (در قالب نظریات و نمونه ها) و اسنادی (رجوع به اسناد و مدارک موجود) در حوزه موضوع تحقیق
میباشد.
کلید واژه :مشارکت شهری ،شهروند ،تعالیم اسالمی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 447 
بررسی رابطه آموزش با میزان مشارکت شهروندان
مهدی اسالمی دیزآبادی ،مهرداد وارعی

چکیده:

توسعه هر جامعه ای در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،نیاز به سهامداران آن جامعه دارد که به مطرح اند.
شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزههای مختلف مشارکت « شهروندان » نام دارند و در برابر
حقوقی که دارند ،مسئولیتهایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده میگیرند .شناخت این
حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد.برای شناخت
این حقوق و داشتن همکاری و مشارکت در اجتماع به عنوان یک شهروند ،بایستی به آموزش و تربیت
شهروندان جامعه ،مطابق با استانداردهای جهانی توجه ویژه ای گردد .زیرا ،آموزش میتواند استانداردهای
باالتر زندگی شهری را فراهم آورده و تحرک اجتماعی را تقویت نماید .با توجه به وظایف شهروندی و
ضرورت مشارکت آنان در کلیه امور شهری ،پیدا کردن عواملی که می تواند در افزایش میزان مشارکت
شهروندان نقش آفرینی کند ،مهم تلقی می شود .با عنایت به مراتب فوق سئوالی که مطرح می شود ،این
است که چرا با توجه به اهمیت شهروندان به عنوان رکن اصلی جامعه ،مشارکت آنها در ابعاد مختلف اجتماع،
کم می باشد .چه عواملی در این زمینه دخیل هستند؟ آیا آموزش های الزم جهت ارتقای سطح دانش و
مهارت شهروندان در زمینه مشارکت در ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی در امور مختلف اجتماع،
صورت می گیرد؟ نقش این آموزش تا چه اندازه است؟ پژوهش حاضر برای یافتن پاسخ به این سوالها و با
هدف بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان در سه حوزه اصلی اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی از دیدگاه مدیران شهری انجام شده است .برای تحقق این هدف کلی و یافتن پاسخ به مساله تحقیق
و بر اساس بررسی های انجام شده در مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،سه سئوال به شرح زیر مطرح گردید:
 -7تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت اجتماعی شهروندان شهر تهران تا چه اندازه است؟  -4تأثیر
آموزش در افزایش میزان مشارکت اقتصادی شهروندان شهر تهران تا چه اندازه است؟ -4تأثیر آموزش در
افزایش میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر تهران تا چه اندازه است؟
کلید واژه :آموزش ،مشارکت اجتماعی ،مشارکت اقتصادی و سیاسی

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی و تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی
بررسی موردی شهرداری رشت
حسن نیکرو ،احمدگورابی

چکیده:

بحران های اخالقی اخیر لزوم توجه به فضیلت را در سطح سازمانی انکار ناپذیر کرده است  .لذا در این
پژوهش به بررسی ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی جهت دستیابی به فضیلت سازمانی در شهرداری رشت
پرداخته است .با توجه به نتایج فرضییات پژوهش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی در
شهرداری رشت در سطح معنی داری  44درصد تبیین می گردد .یعنی افزایش سرمایه اجتماعی در سطح
سازمان موجب ارتقای فضیلت سازمانی خواهد شد.
کلید واژه :سرمایه اجتماعی ،فضیلت سازمانی ،اعتماد ،مشارکت

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
بررسی و آسیب شناسی امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی م
شهرام پاشایی

چکیده:

تحقیق حاضر ،به قصد بررسی و آسیب شناسی امنیت اجتماعی در پارکها و بوستانهای منطقه یک تهران
انجام یافته است .در بخش اول تحقیق  ،مباحث تئوریک و تبیین قیاسی ،مراحل کار به این صورت بود که
پس از مرور ادبیات مربوط به امنیت ،مدلی متشکل از پنج متغیر ،نگرش به پلیس ،سرمایه اجتماعی ،احساس
آشفتگی ،تجربه قربانی شدن و طبقه اجتماعی بدست آمد .در بخش دوم که مرحله آزمون تجربی مدلی نظری
ارائه شده بود ،کار با عملیاتی کردن متغیرهای موجود در مدل آغاز شد .نمونه گیری شامل  444نفر از
شهروندان مناطق یک تهران می باشد .به این صورت که با انتخاب سه ناحیه از منطقه یک ،از هر ناحیه 744
پرسشنامه پر شد .آزمونهای آماری مورد استفاده شامل آزمونهای توصیفی ،همبستگی ،رگرسیون چند متغیره و
تحلیل مسیر می باشد .آزمونهای توصیفی در درجه اول حاکی از احساس امنیت به نسبت پایین شهروندان
منطقه یک در پارکها می باشد .مطابق آزمونهای استنباطی نیز ،احساس آنومی و سرمایه اجتماعی مهمترین
فاکتورهای اثرگذار در تبیین احساس امنیت شناخته شده اند
کلید واژه :امنیت ،فضاهای عمومی ،احساس آنومی ،سرمایه اجتماعی

  442چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

تحلیل محتوای مولفه های فرهنگی شهر اسالمی
مهدی توسلی ،حسن بلخاری ،عباس مقتدایی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای مولفه های فرهنگی شهر اسالمی بر اساس شاخص راهبردی
فرهنگی(نقشه مهندسی فرهنگی کشور) مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی با این سوال که تحلیل
محتوای مولفه های فرهنگی شهر اسالمی بر اساس شاخص راهبردی فرهنگی(اخالق ،عدالت ،هویت دینی،
سرمایه اجتماعی ،نظم اجتماعی) چیست ،مورد بررسی قرار گرفت .روش تحقیق پژوهش ،کیفی از نوع تحلیل
محتوا بوده که هم در روش و هم در تکنیک کیفی است؛ در این روش حوزه پژوهش با استفاده از نمونه
گیری نظری(هدفمند)  75کتاب معتبر در حوزه شهر اسالمی مورد بررسی قرار گرفت ؛که روش تجزیه و
تحلیل پژوهش به صورت نظام مقوله ای قیاسی در آن صورت پذیرفت و از مجموع یافته های این پژوهش
بعد از حذف مقوله های مشترک  ،مولفه های فرهنگی شهر اسالمی در پنج بُعد اخالق ،عدالت ،هویت دینی،
سرمایه اجتماعی ،نظم اجتماعی بدست آمد .نتایج تحلیل پژوهش نشان داد که در کنار و مقدم بر معیارهای
مادی صرف ،وجود مبانی نظری مدونِ برآمده از حقایق و ارزش های معنوی دینی ،که بتوان با آنها معیارهای
معنوی و جامع را جهت شناخت شهر اسالمی و مولفه های فرهنگی آن شناسایی کرد ،ضرورت دارد .نیز این
نتیجه حاصل شد که واالترین عالئق انسان یعنی بندگی وعبودیت باید در تمام فعالیت ها و عمل انسان
ظاهر شده و شهر اسالمی تجلی توحید ،اخالق و اصول دینی باشد.
کلید واژه :شهر ،آرمانشهر ،شهر اسالمی ،فرهنگ ،مولفه های فرهنگی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
ارزیابی فرهنگی پروژههای توسعه شهری شهرداری تهران
سعید صغیران دباغ

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق بررسی دیدگاه ساکنان منطقه نسبت به تاثیرات فرهنگی احداث تونل توحید
است.روش تحقیق حاصر به صورت توصیفی پیمایشی بوده است  .جامعه آماری شامل این تحقیق شامل کلیه
شهروندان ساکن و کارشناسان پروژه تونل توحید است 7455 .خانوار و  755کارشناس میباشد .نمونه آماری
به صورت تصادفی از بین خانوارهای ساکن منطقه احداث تونل توحیدو کارشناسان اجرایی این طرح ،انتخاب
میشود .در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات در جهت آزمون فرضیههای پیشبینی شده از پرسشنامه
بسته استفاده شده است .پرسشنامه حاوی  74سوال درباره هر سه استراتژی رقابتی بورتر (رهبری ،تمایزو
تمرکز) می باشد که براساس متغیرهای مدل تحقیق میباشد .برای بررسی اعتبار پرسشنامه آلفای کرونباخ در
نرمافزار  SPSSمورد محاسبه قرار گرفت که میزان آن  5/44بود .و حاکی از اعتبار پرسشنامه طراحیشده
میباشد .برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها ،از روش های آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات ،از نرم افزار  spssاستفاده گردیده است .برای آزمون
فرضیهها از آزمون خی دو (کای اسکور) و برای تعیین الویت تاثیر متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد.در
نهایت نتایج تحقیق نشان داد  :ساکنین منطقه تونل توحید جاذبههای فرهنگی تونل توحید را خوب تا خیلی
خوب ارزیابی کردهاند.همچنین از دیدگاه ساکنین مناطق عامل احداث فضای سبز و مراکز اجتماعی (کافی
شاپ،نانوایی .قهوه خانه در اطراف تونل ) و سپس احداث ماکز امنیتی و پاسگاههای انتظامی و خدمات شورای
حل اختالف دارای باالترین الویت است و سپس سایر متغیرها قرار دارد اما به طور کلی همه عوامل دارای
میانگین رتبهای باالتر از متوسط میباشند.
کلید واژه :ارزیابی فرهنگی ،پروژههای توسعه شهری ،شهرداری تهران

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تحول خدمات ایمنی در شهر تهران (طی ده سال )11-11
طیبه پارسا منش
اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

چکیده:

با گسترش شهرها و شهرنشینی در کنار رفاه و تسهیالت عمومی ،مخاطرات نیز در زندگی شهری افزایش
یافته است .مخاطراتی که حوادث طبیعی یا غیرطبیعی) انسان ساخت )موجبات وقوع آنها را تقویت نموده اند،
این وقایع دولتها را برآن داشت تا جهت حفظ آسایش و امنیت محیط زندگی شهری ،به مقابله با این
مخاطرات برخاسته و آنها را تاحد ممکن تحت کنترل خود درآورند .دراین راستا ،یکی ازمهمترین سازمان های
ایجاد شده جهت برقراری امنیت شهری و ارایه خدمات ایمنی به شهروندان در مواقع ایجاد حوادث ،خدمات
ایمنی است که تحت نظارت شهرداری ها و سازمان آتش نشانی به ایفای نقش می پردازد .درپژوهش حاضر
ضمن معرفی خدمات ایمنی و سازمان آتش نشانی شهرتهران ،خدمات و وظایف بخش های مختلف آن
بعنوان متولی امر خدماتی بخش ایمنی تهران ،معرفی ادبیات مفهومی ایمنی ،تاریخچه ایمنی و واژه های
کلیدی مرتبط با امر فوق و با استفاده از رویکردهای نظری موجود در قالب های شهری ،حقوق شهروندی،
مخاطرات شهری ،خدمات شهری پرداخته شده است .پس از بررسی صورت گرفته طی ده سال گذشته -44
- ،44خدمات ایمنی انجام شده توسط سازمان آتش نشانی درآن در سه بخش عمده فنی  -انسانی  -اجتماعی
دسته بندی شده است .و نتایج بررسی ها ،نشان دهنده تحوالت صورت گرفته عمده در خدمات ایمنی از
جمله آتش نشانی است ،بعالوه رابطه معنادار متغیرهایی چون ،مشارکت اجتماعی ،رشد جمعیت ،تکنولوژی،
اشتغال ،توسعه سازمانی و تحوالت ایمنی و آتش نشانی در شهر تهران به اثبات رسیده است.

واژه های کلیدی :خدمات ایمنی ،خدمات شهری ،آتش نشانی ،توسعه خدماتی ،مخاطرات شهری

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی در شهرداری رشت
حیسن باقری هره دشت

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی در شهرداری رشت صورت قرار
گرفته است .تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردی است واز نظر روش گردآوری داده ها ،توصیفی واز
نوع پیمایشی میباشد .این تحقیق به لحاظ بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر،تحقیق همبستگی نیز خوانده
میشود .واز نظر نوع همبستگی ،دو متغیری میباشد.در این تحقیق از آزمون پیرسون وتحلیل رگرسیون
استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران وکارکنان شهرداری رشت بوده که براساس
آخرین آمار واطالعات موجود  455نفر میباشندوحجم نمونه مورد نظر نیز باتوجه به تعداد جامعه آماری به
روش نمونه گیری تصادفی ساده وبراساس فرمول کوکران برابر با  745برآورد گردیده است دادههای حاصل
با استفاده از نرم افزار  SPSS.16به دوروش توصیفی واستنباطی تحلیل شده اند،

نتایج تحقیق نشان

میدهد در فرضیه اصلی بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی رابطه معنی دار ومثبت وجود دارد.وهمچنین
در فرضیههای فرعی بین اعتماد،ارزشهای مشترک ومشارکت سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی رابطه
معنی دار و مثبت وجود دارد .ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و رفتارشهروندی سازمانی  444.بدست
آمد
کلید واژه :سرمایه اجتماعی ،رفتار شهروندی ،اعتماد ،مشارکت ،ارزشها

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم تمایل سرمایه گذاران به مشارکت و سرمایه
گذاری در پروژه های مشارکت عمومی -خصوصی شهرداری شیراز
محمود جوبر

چکیده:

تامین منابع مالی مورد نیاز شهرداریها یکی از مباحثی است که در دهه گذشته فکر مسئوالن را شدیداً به خود
مشغول ساخته است .وابستگی شدید شهرداریها به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز که جزء درآمدهای ناپایدار
به شمار می روند سبب گردیده که شهرداریها ی کشور به دنبال جذب سرمایه های بخش خصوصی در
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
موفق نبوده است .هدف این پژوهش شناسایی و الویت بندی عواملی است که سبب ایجاد عدم تمایل در
سرمایه گذاران به مشارکت در پروژه های ( مشارکت عمومی و خصوصی) شهرداری شیراز شده اند .برای
شناسایی عوامل  74عامل از ادبیات استخراج شد و به عنوان پرسشنامه دور نخست دلفی ،به خبرنگاران که
 75نفر بودند و با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند .داده شد .در پایان دور نخست عالوه بر حاصل
شدن توافق بر روی  74عامل خبرگان نیز  74عامل پیشنهاد کردند که در دور دوم بر روی همه آنها توافق به
دست آمد .در هر دورعالوه بر پرسشنامه از مصاحبه نیمه ساختار یافته نیز برای آگاهی از تجربیات خبرگان
استفاده شد  .در پایان اجرای روش دلفی  44عامل شناسایی شد که بر اساس آنها پرسشنامه ای تهیه و به 45
نفر از سرمایه گذاران که با روش هدفمند قضاوتی برگزیده شده بودند داده شد .سپس پاسخ خای دریافتی از
سرمایه گذاران با روش تحلیل رابطه ای خاکستری اولویت بندی گردید .نتایج نشان داد ( ارزیابی نشدن
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
وابسته به آن در حوزه سرمایه گذاری) و (پایین بودن میزان آینده نگری و توجه نکردن به مصالح بلند مدت
در بین مدیران شهرداری و سازمان های وابسته) مهمترین عواملی بودند که سبب ایجاد عدم تمایل در
سرمایه گذاران شده بودند.
واژه های کلیدی :مشارکت عمومی -خصوصی( ،)PPPپروژه های مشارکتی شهردار ،سرمایه گذاری ،بخش خصوصی،
شهرداری شیراز ،تحلیل رابطه ای خاکستری ،روش دلفی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
بررسی تطبیقی شاخص های ظرفیت سازی اجتماعی و نهادی به منظور تحقق توسعه شهری
پایدار در شهرهای کرج و قزوین
زینب آقاعلیخانی

چکیده:

با توسعه شهرها و مطرح شدن رویکرد توسعه پایدار ،توجه و رعایت اصول پایداری و پیگیری اهداف آن ،هر
چه بیشتر در برنامه ریزی توسعه شهرها مورد توجه قرار گرفته است .از آنجایی که پیمودن این راه بدون
آگاهی از وضعیت شهرها در طی مسیر امکانپذیر نخواهد بود ،سنجش میزان دستیابی به اهداف توسعه پایدار
در دستور کار دولت ها قرار گرفته است .سنجش میزان پیشرفت پایداری در شهرها از دو بعد اصلی محتوایی
و فرایندی قابل بررسی است .بعد محتوایی شامل متغیرهایی است که بر نتیجه نهایی سیاست ها تاثیر می
گذارند و شامل سنجش شاخص های اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار می شوند .در مقابل
بعد فرایندی شامل ابزار ،روش ها و فرایندهای مختلفی است که برای دستیابی به سیاست های توسعه پایدار
مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان پشتیبان و محرک توسعه پایدار محسوب می شوند .هدف تحقیق
حاضر عالوه بر تبیین رابطه توسعه پایدار با سرمایه اجتماعی ،سرمایه نهادی و ظرفیت سازی توسعه پایدار،
ارزیابی و مقایسه شاخص های بعد فرایندی توسعه پایدار در دو شهر کرج و قزوین بوده است .تکنیک های
اصلی مورد استفاده برای گرد آوری داده ها ،مصاحبه با مدیران و کارشناسان و استفاده از پرسشنامه بوده
است .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار استنباطی و آزمون معناداری میانگین ها و همچنین از
روش توصیفی و کیفی استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان دهنده تفاوت معناداری بین متغیرهای سرمایه
اجتماعی ،سرمایه نهادی و ظرفیت سازی در دو شهر و سطح باالتر آنها در شهر قزوین نسبت به شهر کرج
است .بدین ترتیب به نظر می رسد که شهر قزوین جهت گیری مناسب تری در حرکت به سوی توسعه پایدار
در مقایسه با شهر کرج دارد.
کلید واژه :توسعه پایدار ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه نهادی ،ظرفیت
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کارآفرینی اجتماعی در بهسازی سکونتگاه های غیررسمی
سحر اسفندیاری

چکیده:

گسترش مهاجرت و مشکالت اقتصادی منجر به ایجاد معضل سکونتگاه های غیررسمی در بسیاری از کالن
شهرها شده است .این تحقیق سعی دارد تا با بررسی کارکرد کارآفرینی اجتماعی در توانمندسازی و بهسازی
سکونتگاه های غیررسمی به راه حلی بر پایه مشارکت ساکنین و استفاده از ظرفیت های محلی دست یابد.
قلمرو مکانی این تحقیق سه محله دارای سکونتگاه غیررسمی (ده ونک ،انبار نفت و بریانک) در شهر تهران
است که به روش خوشه ای انتخاب شده-اند .جامعه آماری شامل ساکنین این سکونتگاه ها که در  4ماه آخر
سال  7447در کالس های کارآفرینی سرای محالت و یا دفاتر توانمندسازی شرکت کرده و همچنین
کارشناسان امور کارآفرینی و توانمندسازی این محالت می باشند.
کلید واژه :کارآفرینی اجتماعی ،بهسازی ،سکونتگاه های غیررسمی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 447 
تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور و ارائه راهنمای مدیریت شهری
مورد پژوهی :ناحیه  7منطقه  27شهرداری تهران
مهندس نجمه مظفری پور ،فرشاد نوریان

چکیده:

مهمترین راهبردهای مورد تأکید در رویکرد نوین مدیریت شهری ،توسعه محله ای ،تمرکززدایی و دموکراتیک
سازی است .بر این اساس تقویت زمینه های آگاهی ،اعتماد ،همبستگی و انسجام و مشارکت شهروندان و
بهره گیری از سرمایه اجتماعی شکل گرفته در سطح محالت از ضروری ترین گامهای دستیابی به این
راهبردها است .بر این اساس است که الگوهای جدید مدیریت شهری بسیار بر نقش مشارکتی مردم و
اجتماعات محلی تأکید داشته و در واقع تالش دارند که با رویکردی فرآیندی ،اقدامات خود را در جهت
هماهنگی هر چه بیشتر با نیازهای شهروندان و شرایط محلی هدایت کند؛ لذا بر نقش «محله» به عنوان
«بستر شکلگیری ارتباطات متقابل میان شهروندان» و «مدیریت محله محور » به عنوان «هماهنگ کننده و
هدایتگر ظرفیت های کالبدی – فضایی ،اجتماعی(سرمایه اجتماعی) ،اقتصادی و نهادی در محله» تأکید
اساسی داشته و با توجه به ابعاد گسترده ی مسئله و تنوع مسائل فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی آن ،بر
«استفاده از ظرفیت های محلی» و «بازتعریف نقش بازیگران و کنشگران مدیریت شهری» با رویکرد
«مدیریت محله محور» تأکید دارند .رویکرد سرمایه اجتماعی زمانی که در بعد فضایی مطرح می شود ،
شهروند را به عنوان دارایی در مکان(محله) دیده و از این روی به طور ضمنی به معنی فرصت ،مسئولیت،
پاسخگویی و مشارکت داوطلبانه است .به عبارتی سرمایه اجتماعی در این رویکرد باعث تقویت حس اجتماع و
مکان و در مرحله بعد شکلگیری شبکه روابط رسمی و غیررسمی در سطح محالت می شود.بر این اساس در
این پژوهش محالت  4گانه ناحیه  7از منطقه  47شهرداری تهران انتخاب شده است.
کلید واژه :سرمایه اجتماعی ،مدیریت محله محور ،تمرکززدایی ،دموکراسی
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تحلیل وضعیت دانشجویان شهر تهران در آسیب پذیری با مصرف مواد مخدر و استراتژی ها و
راهبردهای موثر در پیشگیری از اعتیاد (در مسیر مدیریت سالمت و بهداشت شهری)
سهیل رجبی

چکیده:

این اثر با سه هدف :الف) ارائه آگاهی های الزم به خانواده ها و جوانان در مورد خطرات و عوارض اعتیاد ب)
ارائه راهکارهای مناسب به مسئوالن ،برنامه ریزان و سازمان ها در جهت مقابله و پیشگیری از سوء مصرف
مواد مخدر و ج) ارائه راهکارهای مناسب در جهت برخورد با معتادان و با هدف اصلی شناسایی عوامل موثر در
گرایش روحی و روانی جوانان به ویژه دانشجویان شهر تهران به مصرف مواد مخدر انجام گردیده است.
جامعه آماری :جامعه آماری در این طرح شامل  7555نفر از دانشجویان شهر تهران است که با استفاده از
روش تصادفی ساده در جستجوی علل روانی و اجتماعی گرایش به اعتیاد در جوانان می باشد
کلید واژه :شهر تهران ،سالمت ،اعتیاد ،استراتژی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
طراحی کانون ارزیابی ارتقای مدیران
مهدیه سادات خشوعی

چکیده:

هدف این پژوهش طراحی ،اجرا و اعتباریابی کانون ارزیابی ارتقایی مدیران در یک شرکت خدماتی بود .در
گام اول ،هدف کانون ارزیابی ،مشخص گردید .در گام دوم ،دو الگو حاوی  44بُعد فرعی و  44شایستگی
فرعی شناسایی گردید که در نهایت در قالب  4شایستگی محوری اصلی به نامهای ارزش ،تحلیل،
تصمیمگیری ،دانش ،سازگاری ،عملکرد ،رهبری و ارتباط طبقهبندی شدند .سپس 4 ،بُعد فرعی مرتبط با شغل
(حل مشکل ،برنامهریزی ،آگاهی بینفردی ،انعطافپذیری ،نتیجهمحوری ،مربیگری ،ارتباط شفاهی ،ارتباط
نوشتاری و ارتباط شنیداری) ،برای طراحی کانون ،انتخاب گردید .در گام سوم 4 ،تمرین شبیهسازی (مطالعه
موردی ،ارائه شفاهی ،بحث گروهی ،کشف حقیقت ،کازیه و تعاملی) برای سنجش  4بُعد ،طراحی گردید .در
گام چهارم 4 ،شرکتکننده (مدیران میانی شرکت) و  4ارزیاب (کارشناسان ارشد روانشناسی صنعتی و
سازمانی) انتخاب شدند .در گام پنجم ،برای هر  4شرکتکننده ،امتیازها تعیین گردید .در گام ششم ،اعتبار و
پایایی کانون ،تأیید شد.
کلید واژه :کانون ارزیابی ارتقایی مدیران ،شایستگی ،شبیهسازی
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ارتقای کیفیت عرصههای عمومی در طراحی مکانهای شهری
یونس تواناراد،مینا شهامت نژاد،فرانک احمدی،قربانعلی

چکیده:

امروزه نقش فضاهای شهری و عرصههای عمومی بهعنوان فضایی برای برقراری تعامالت اجتماعی و
فرهنگی در ایران روزبهروز در حال افول است و ضرورت فراهم نمودن مکانهای شهری امن ،مطلوب و
سرزنده و ارتقای کیفیت عرصههای عمومی برای تقویت حیات شهری و تعامالت اجتماعی بیش از هر زمان
دیگری درک می شود .نوشتار پیشرو بر اساس «طرح ساماندهی خیابان شهید برادران گوهری» که از
طرحهای مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در سال  7447بود ،نوشته شده است .خیابان شهید گوهری
توسط بزرگراه شهید صیاد شیرازی به دو قسمت تقسیم شده و از جهت ساختار فضایی -فعالیتی و نیز
ترافیک دچار دگرگونیهای اساسی شده است .هدف از انجام این طرح ،افزایش سرزندگی اجتماعی-
اقتصادی خیابان و ساماندهی نظام دسترسی و حرکت در این خیابان بوده است .بر اساس روش برنامهریزی
استراتژیک ،به تدوین چشمانداز و اهداف و سیاستهای طراحی پرداخته شده و در نهایت با استفاده از روش
 AHPگزینه بهینه برای ساماندهی خیابان گوهری پیشنهاد شده است .پیشنهاد این طرح برای بهبود شرایط
خیابان شهید برادران گوهری ،برقراری ارتباط مستقیم خیابان با بزرگراه شهید صیاد شیرازی از طریق یک
شیبراهه خروجی بهمنظور افزایش عبور و مرور و سرزندگی و نیز نفوذپذیری بیشتر خیابان است.
کلید واژه :مکان شهری ،حس مکان ،سرزندگی اجتماعی -اقتصادی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
امکانپذیری بازیابی آرامستان های محلی
محسن شکری

چکیده:

این مقاله به نقش گورستان های باقی مانده در محالت تهران و نقش آن ها در افکار اهالی پرداخته و به
نوعی برآن است تا وجود و حفظ این گورستان ها در درون محالت را مورد آزمون قرار دهد و تأثیرات متصور
بر آن را بررسی نماید .به نظر میرسد بر خالف طرح های شهری که گورستان را به دالیل بهداشتی به خارج
از شهر ها منتقل میکند ،این اماکن قابلیت تبدیل شدن به فضاهای فعال شهری و تقویت کننده هویت
محالت را دارا می باشد.
کلید واژه :امکانپذیری ،بازیابی ،گورستانهای محلی ،فضای عمومی
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بازی هنر ،رسانه شهری
فاطمه نیک زارع

چکیده:

هدف مقاله بررسی نقش مکان (فضای شهری) در انتقال هنر میباشد .ساختار این نوشتار در سه بخش کلی
شکل گرفته است .در بخش نخست به بررسی تعاریف مکان به صورت کلی پرداخته خواهد شد و سپس
رویکردهای پدیدارشناسی و انتقادی و اثباتی در مورد آن بیان خواهد شد .در بخش دوم به بررسی مفاهیم هنر
پرداخته می شود که پس از آن دیدگاه گادامر مطرح شده و ارتباط هنر و بازی در دیدگاه این فیلسوف معاصر
ارائه میگردد .در بخش نهایی معیارهایی از مکان مورد بررسی قرار میگیرند که بیانگر و انتقالدهنده هنر در
فضای شهری میباشند.
در بیان گادامر هنر نوعی بازی است که هنرمند و مخاطب در آن مشارکت دارند و درک اثر هنری محدود به
نیت مولف نیست .دریافت مخاطبان از اثر با پیشداوریهای متفاوت ،مختلف خواهد بود .رویکرد گادامر در
ادامه هرمنوتیک هایدگر میباشد .گادامر در تاویل اثر هنری ،هرمنوتیک فلسفی را تعریف مینماید .مباحث
مطرح در این نوشتار به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارخواهند گرفت.
کلید واژه :مکان ،هنر ،رسانه شهری ،بازی

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 
بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی
حسین رضایی ،سعید خوشبخت

چکیده:

موضوع اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (داخلی و خارجی) بر مشارکت سیاسی انتخاباتی
می باشد .همچنین تاثیر میزان اعتماد به وسایل ارتباط جمعی ( داخلی و خارجی) بر مشارکت سیاسی نیز
مورد مطالعه قرار گرفته است .در این پژوهش با بهره گیری از یک چارچوب نظری ترکیبی به بررسی تجربی
فرضیه ،تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان همدان پرداخته شده است .روش پژوهش در
این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه به روش توام با
مصاحبه حضوری استفاده شده است .برای سنجش پایایی ابزار پژوهش ،از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جامعه آماری تحقیق نیز شامل تمامی افراد  74سال به باالی شهر همدان می باشد که در زمان تحقیق (
خردادماه )7445 ،در این شهر سکونت داشته اند .جهت تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شده
است .حجم نمونه  255نفر و شیوه ی نمونه گیری هم خوشه ای چند مرحله ای بوده است.
کلید واژه :وسایل ارتباط جمعی ،مشارکت سیاسی انتخاباتی ،اعتماد

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک
دکتر میترا حبیبی ،مهندس محمدهادی غیائی

چکیده:

پروژه فضاهای عمومی ( ،)P.P.Sبیش از سی سال است که از تحقیقات ،مشاهدات ،مصاحبه ها و
کارگاههای متعدد برای مطالعه و تبدیل فضاهای عمومی سراسر جهان به مکان اجتماعی ،بهره برده است .ما
هر هفته جهت تبیین دالیل کارایی و یا عدم کارایی فضاهای شهری ،سخنرانی هایی برگزار کرده و بدین
منظور از تکنیک ها ،ایده ها ،عبارات ماندگار طرح شده در کتاب "زندگی اجتماعی در فضاهای شهری
کوچک" اثر ویلیام اچ وایت ( )William H.Whyteاستفاده می کنیم .پروژه فضاهای عمومی (،)P.P.S
در راستای تالش ما به منظور ایجاد فضاهای عمومی تامین کننده مراکز اجتماعی و پایداری آنها ،برنامه هایی
را در بازارها ،سیستم حمل و نقل ،پارک ها ،میادین شهری و ساختمانهای عمومی به اجرا درآورده است.
بازارهای عمومی به همراه فضاهای باز و سنتی مراکز شهری و در کارکردی مشترک خیابانها ،میادین و
محوطه های پارکینگ های عمومی را به مکانهایی مردمی پر جنب و جوش ،سرزنده ،با انرژی و پر رونق
تجاری تبدیل می کند .برنامه های ما در حوزه حمل و نقل با تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی
و آرام سازی ترافیک به کاهش بی نظمی و ایجاد مراکز اجتماعی با قابلیت بهتر زندگی ،کمک کرده است و
همزمان ما نیز موسسه پارکهای عمومی را مدیریت می کنیم که تبدیل پارکها به مکانهایی اجتماعی را ترویج
می نماید .ما همچنین برنامه های کارآموزی ای را برای تمامی اقشار حرفه ای اعم از مهندسین ترافیک و
معماران تا کارمندان ادارت دولتی و مراکز اجتماعی در نظر گرفته ایم تا دریابند که ما از هولی ( )Hollyچه
آموخته ایم .آموخته ایم که مکانها اهمیت دارند ،نه پروژه ها و به منظور تبدیل مکانهای عمومی به محلهای
واقعی تجمع مردم ،باید این مکانها به همراه مردم و با درنظر داشتن نحوه استفاده آنها از مکان ،طراحی شوند.
تمامی این ایده ها در "چگونه یک مکان را طراحی کنیم" گردآوری شده و راهنمایی به منظور ایجاد انواع
مکانهای عمومی مناسب که کتاب " زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک" برای اولین بار آنها را
معرفی کرده است ،می باشد .در این میان هولی وایت ( ،)Holly.Whyteهم مربی و هم دوست ما بود.
شاید مهمترین دستاورد وی ،قدرت و توانایی او در نشان دادن چگونگی درک و کشف این مهم باشد که چرا
برخی از فضاهای عمومی کارایی داشته و برخی دیگر ندارند .با چاپ کتاب " زندگی اجتماعی در فضاهای
شهری کوچک" و فیلم ضمیمه ای آن در سال  ،7445جهان توانست دریابد که از طریق ابزار پایه ای

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 444 

مشاهده و مصاحبه ،قادر خواهد بود به خوبی به مسائل و شیوه های ایجاد شهرهای با قابلیت زندگی بهتر در
ابعادی وسیع ،پی ببرد .به منظور نیل به این هدف هولی وایت ( )Holly.Whyteسنگ بنای جنبشی عظیم
را در جهت تغییر شیوه ی طراحی و ساخت فضاهای عمومی بنیاد نهاد .ما افتخار می کنیم که این کتاب
معتبر را به جهانیان عرضه کرده و آنها را در مسیر این تحول یاری نماییم.
کلید واژه :زندگی اجتماعی ،فضای عمومی شهری کوچک
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شناسایی میزان همسویی پروژه های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان
ناحیه  3منطقه  5شهرداری تهران
چکیده:

هدف اصلی این پزوهش تبیین همسویی پروژه های عمرانی شهر با نیاز شهروندان به منظور ارائه بازخوردی
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
شده توسط شهرداری با ابزار پرسشنامه بررسی شده است.
در این پژوهش  744نفر از شهروندان به نمایندگی از  24425خانوار ساکن در ناحیه  4منطقه  4شهرداری
تهران ،با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
با توجه به نتایج به دست آمده ،میزان آگاهی شهروندان از پروزه های عمرانی در سطح باالیی است .همچنین
اهمیت پروژههای عمرانی چون "جمع آوری آبهای سطحی"" ،احداث خیابان"" ،احداث مجموعه ورزشی" و
"احداث سرای محالت" می باشد .در عین حال ،رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در اجرای پروزههای
عمرانی در سطح باالیی است.
همچنین از نظر شهروندان رسانه های جمعی محمل خوبی جهت اطالع رسانی در خصوص پروژه های
عمرانی شهرداری است و در این میان سرای محالت نقش کمرنگی ایفا می نماید .در همین راستا تقویت
ابزارهای ارتباطی سامانه های  744و  7444توسط شهرداری از ضروریات قابل توجه به شمار میآید .در
مجموع براساس نتایج به دست آمده ،میزان رضایت ،آگاهی و مشارکت شهروندان در فعالیتهای عمرانی
شهرداری در سطح باالیی است و می توان نتیجه گرفت که پروژه های عمرانی شهرداری از همسویی باالیی
با نیاز شهروندان برخوردار است.
واژه های کلیدی :پروژه ،شهروند ،شهرداری ،مشارکت ،رضایت
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طرح اِلمان میدان دفاع مقدس
زاهده معلمی

چکیده:

شهر اسالمی یکی از مظاهر تمدن اسالم بوده که در آن ارتباط ذاتی و ساختاری مابین دین ،فضای شهری و
مناسبات اجتماعی وجود دارد .نکته مهم این است که منظور از شهر اسالمی ،تنها استفاده از فرمها یا عناصر
معماری اسالمی نیست .در واقع ،شهر اسالمی متأثر از شهروندان مسلمانش ،هویتی مستقل پیدا میکند و در
ارتباط با ساکنانش هویتمند میگردد .تا به امروز ،اگرچه اقداماتی از طرف مدیریت شهری برای توجه به
هویت اسالمی در ساختوسازهای شهری صورت گرفته ،اما هیچ الگو و ضابطهای که نشاندهنده توجه به
ماهیت ایرانی -اسالمی در ساختوساز شهرها باشد ،وجود ندارد .در معماری و شهرسازی معاصر الگوپذیری
صرف از انگارههای غیربومی و تقلیدی ،بدون توجه به ویژگیهای بستر و هویت محتوایی ،منجر به توسعه
شهرها در راستای ناهمخوانی با هویت ایرانی -اسالمی شده است .بنابراین مسئله هویت شهرها بهعنوان یک
چالش جدی باید مدنظر مدیران امر واقع گردد .مقاله حاضر بر آن خواهد بود تا ویژگیهای شهر اسالمی-
ایرانی را استنتاج نموده و ما درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه مدیریت شهری میتواند هویت
ایرانی -اسالمی را در عرصه ساختارهای شهرهای امروز وارد نماید و از سبک و سیاق حاکم بر معماری و
شهرسازی امروز کشور که بیشتر ماهیت غربی دارد ،جلوگیری بهعمل آید؟ روش تحقیق در این پژوهش
شامل مطالعات کتابخانهای بوده و در زمره تحقیقات توصیفی -کاربردی میباشد و از شیوههای تحقیق مرور
متون و منابع به تحلیل پرداخته شود.
کلید واژه :شهر اسالمی ،هویت اسالمی-ایرانی ،مدیریت شهری
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مشارکت شهروندی و خدمات شهری
یوسف فرضی

خدمات شهری یا خدمات عمومی شهری یکی از عناصر اصلی توسعه شهرها است که انجام فعالیت های
شهری را امکان پذیر می سازد  .خدماتی چون حمل ونقل ،فضاهای عمومی ،ایمنی و امنیت شهری ،کاستی
های مدیریت شهری و منابع مالی و ظرفیت فنی ،منجر به کمیابی های گسترده منابع آب ،الکتریسیته  ،حمل
ونقل  ،ارتباطات و جمع آوری مواد زاید و زباله شده است(مسعودی فر ،22:7444،به نقل از مرکز مطالعات
برنامه ریزی شهری .)7447،زندگی در شهرهای معاصر با توجه به ساختار فضایی -کالبدی شهرها و نیازهای
فزاینده فرهنگی ،فراغتی و اجتماعی شهروندان بیش از هر دوره دیگری وابسته به بخش خدمات شهری شده
است .عمدتا خدمات با شرایط نوین شهرنشینی مالزمت داشته و زندگی شهری و حتی روستایی جدید بدون
بهره گیری از خدمات امکان پذیر نمی باشد (همان) .بنابراین توجه نظام مدیریت شهری به سطوح مختلف
خدمات شهری با ایفای نقش تسهیل گری در ارائه خدمات شهری به مردم محلی از مهمترین کارکرد سازمان
شهرداری می تواند محسوب شود .ضرورتی که در کشورهای در حال توسعه اهمیت و بهای چندانی به آن
داده نمی شود و منجر به نابودی میلیونها قابلیت و پتانسیل مردم محلی می شود
واژکان کلیدی :مشارکت شهروندی ،خدمات شهری ،شهروند
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مشارکت مردمی ،راهکارها ،ضرورت ها و تنگناها
مهشید رضایی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی زمینه ها و امکانات موجود برای بهره گیری از الگوهای مشارکتی در اداره امور
شهرها انجام می گیرد .تالش محقق این بوده است که با توجه به نظریه های معتبر به شناخت وضع موجود
بپردازد و با استفاده از تجربیات محققان داخلی و خارجی و افکار شهروندان راهکارهای کارآمد و مناسبی را در
جهت بهبود وضعیت مشارکت شهروندان با شهرداری ارائه دهد.
کلید واژه :مشارکت ،مدیریت شهری ،برنامه ریزی شهری ،شیراز
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نقش مسیرهای سبز پایدار در دست یابی به کیفیت زندگی
فاطمه شاهانی

: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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راهنمای مشارکت عمومی
ناصر برک پور ،افشین خاکباز ،مرجان شرفی ،زرین پناه

چکیده:

در چند دهه اخیر ،ضرورت توجه به نظرات و آرای بخشهای مختلف جامعه در برنامه ریزی و مدیریت شهری
از طریق راهبرد توسعه مشارکت عمومی مورد تاکید قرار گرفته است .این موضوع به ویژه در آثار نظریه
پردازانی که از ضرورت حمایت از اقشار محروم و شنیدن صدای بخش خاموش جامعه دفاع می کنند و به
تعبیری در زمره مدافعان رویکردهای عدالت طلبانه و مردم ساالرانه توسعه شهری قرار دارند ،نمود بیشتری
یافته است .به موازات بحثهای نظری ،چگونگی کاربرد و پیشبرد مشارکت در جامعه با استفاده از روشهای
منتاسب نیز به یکی از موضوعات محوری متون توسعه شهری تبدیل شده است .از این نظر ،کتاب حاظر که
به طور ویژه بر کاربرد عملی تکنیکهای مشارکت استوار است ،اهمیت و جایگاه خاصی دارد .این کتاب بر
تجارب وسیع نویسنده متکی است و حاصل طراحی و اجرای بیش از سیصد برنامه مشارکت عمومی در طول
بیش از سی سال در حوزه های مختلف ،از جمله برنامه ریزی شهری است.
کلید واژه :مشارکت عمومی ،تکنیکهای مشارکت ،تصمیم گیری
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بررسی و تحلیل محتوای تبلیغات محیطی مجالس مذهبی در شهر تهران
محمدرضا زائری

تبلیغ یکی از روشهای ارتباطی است که به وسیله آن پیامی منتقل میشود .تبلیغات مذهبی از جمله تبلیغاتی
هستند که متناسب با فرهنگ جامعه برای فرهنگسازی ،اطالعرسانی و تشویق شهروندان به مشارکت در
برنامههای مذهبی مورد استفاده قرار میگیرند .در گذشته ،برگزارکنندگان مجالس مذهبی ،برای تبلیغ برنامه
های خود از روشهای ارتباطات سنتی بهره میگرفتند .اما در سالهای اخیر ،مشاهده میشود که در مناسبت
های مذهبی به موازات تبلیغاتی که توسط نهادها و سازمانهای مختلف تهیه و در شهر منتشر میشود،
مجالس مذهبی هم به تبلیغات محیطی برای برنامههای خود رو آوردهاند؛ در ابعاد محدودتر پوسترها و تراکت
های کاغذی مورد استفاده قرار میگیرد و در ابعاد گستردهتر ،بنرها و بیلبوردها ابزارهای مورد استفادهی این
مجالس برای تبلیغات هستند .به همین جهت در مناسبتهای مختلف مذهبی ،سیمای شهر پر میشود از
تبلیغات مجالس و برنامههای عزاداری یا جشن .طرح مذکور تبلیغات محیطی مجالس مذهبی در شهر تهران
را مد نظر داشته و در آن تالش شده است تا ویژگیهای این تبلیغات در مناسبتهای مختلف مذهبی
مشخص و برجسته شوند.
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بررسی اثر عوامل جامعه پذیری(خانواده  ،مدرسه و گروه همساالن) بر پذیرش فرهنگ
شهروندی
مرضیه سپهری منش -لیال طاهری کندر -مریم مرتضوی -صدیقه البرزی

چکیده:

یکی از مهمترین سرمایه های یک جامعه توسعه یافته و پیشرفته داشتم شهروند متعهد و با فرهنگ است .و
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
آن در زمان های مختلف الزمه توسعه همه جانبه جوامع میباشد فرهنگ شهروندی مفهومی نوین است که با
ورود به هزاره ی سوم اهمیتی ویژه یافته است تا آنجا که می توان آنرا از نوین ترین مفاهیم دنیای مدرن
تلقی کرد .در این پژوهش به دنبال عوامل جامعه شناختی موثر بر پذیرش فرهنگ شهروندی هستیم تا بتوان
شاه راه های اصلی آموزش فرهنگ شهروندی که خانواده مدرسه و همساالن می باشد را مورد شناخت و
ارزیابی قرار داده و تاثیر هر یک از این عوامل را بر پذیرش فرهنگ شهروندی معین نمود .جامعه آماری در
این تحقیقب کلیه شهروندان  4الی  74ساله می باشند که در سال  7447در هر یک از مناطق  4گانه شهر
شیراز ساکن هستند .در این پژوهش حجم نمونه بر اساس تعداد جامعه آماری و با استفاده از فرمول کوکران
برای اطمینان برابر با  255نفر محاسبه شده است .در این تحقیق از روش نمونهگیری "خوش های چند
مرحله ای " استفاده شده است .ابزار جمع آوری داده های تحقسق شامل یک پرسشنامه خود ساخته می باشد
 .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
منظور سنجش پایایی و سازگاری درونی گویه ها از آماره الفای کرونباخ استفاده شده است .چهارچوب نظری
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
شامل سه دیدگاه اصلی روانشناختی  ،روانشناختی اجتماعی و جامعه شناختی است که در این پژوهشی "
دیدگاه جامعه شناختی انتخاب شده است .بر اساس نتایج حاصل از آمار توصیفی  4/44درصد از پاسخگویان
زن و  2454در صد مرد میباشد هم چنین 44,4درصد پاسخگویان در رنج سنی  77-4سال و  47,4در صد
در رنج  74-72سالو  44,4درصد دررنج  74-74سال هستند .پراکندگی پاسخگویان در مناطق  4-4-4از بقیه
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مناطق کمتر است .بیشترین درصد پاسخگویان در مقطع ابتدایی و کمترین درصد در مقطع متوسط و دیپلم
هستند .میزارن تحصیالت والدین اغلب پاسخگویان در حد دبیرستان و دیپلم است .مادر 44درصد پاسخگویان
خانه دار هستند .میزان فرهنگ شهروندی در بین  2,4پاسخگویان در سطح کم در بین 44درصددر سطح
متوسط و بین  44,4درصد در سطح زیاد است میزان فرهنگ شهروندی در بین  74درصد دوستان
پاسخگویان در سطح کم در بین  44,4درصد در سطح متوسطو بین  74,4درصد در سطح زیاد است .میزان
فرهنگ شهروندی در بین  4,4درصد والدین پاسخگویان در سطح کم کم در بین  44,4درصد در سطح
متوسط و بین  42درصد در سطح زیاد است .آمار استنباطی نشان میدهد که به نظر می رسد بین متغیرهای
جمعیت شناختی متغییرهای اجتماعی – فرهنگی و پذیرش فرهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد .با استفاده از
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
تحصیالت پدر و مادر پاسخگویان و همچنین شاغل یا خانه دار بودن مادر آنها از نظر فرهنگ شهروندی
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
فرهنگ شهروندی پاسخگو با میزان فرهنگ شهروندی والدین و دوستان پاسخگو ارتباط مستقیم وجود دارد.
همچنین در تحلیل رگرسون چند متغییره عواملی چون فرهنگ شهروندی والدین فرهنگ شهروندی دوستان
فعالیت های فوق برنامه در مدرسه و تحصیالت پاسخگو استفاده شد نتایج نشان داد که شهروندان شیرازی
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.
واژگان کلیدی :شهروندی ،شهروند ،مشارکت پذیری ،مسئولیت پذیری ،قانون مداری

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 457 
طراحی الگوی مدیریت مشارکتی در مدیریت پارکها و فضاهای سبز محلی
محمد صاحی فرد
شهرداری مشهد

چکیده:

همزمان با توسعه فناوری و تکنولوژی و گستردگی و تنوع بخشی به نیازها و خواسته های جدید شهروندان بر
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
باشد و مشارکت همه شهروندان را می طلبد .لزوم استمرار حفاظت و اهمیت آن سبب می گردد که تاکید شود
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
اجرایی مناسبی را جهت مدیریت مشارکتی در حوزه پارکها و فضاهای سبز شهری پیشنهاد میکند و در
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
اساس روش توصیفی -تحلیلی با تاکید بر تحلیل پانویه مطالعات پیمایشی تهیه گردیده( بویژه یافته های
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
در مدیریت پارکهای محلی در سطح شهر مشهد کدامند؟موانع موجود برای استقار مدیریت مشارکتی در
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
در مدیریت فضاهای سبز شهری (بویژه پارکهای محلی) چگونه است؟
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ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث و تجهیز مجموعه فرهنگی  -ورزشی ایثارگران
محله شیوا ،ناحیه  ،2منطقه  71شهرداری تهران
کرم حبیب پور کتابی

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه چهارده
چکیده:

مقاله حاضر با رویکرد ارزیابی تأثیر اجتماعی و از طریق روشهای کمی پیمایش و کیفی مصاحبه عمقی ،به
بررسی تأثیرات اجتماعی مجموعه فرهنگی  -ورزشی ایثارگران در محله شیوا در منطقه  72شهرداری تهران
بر حوزههای مختلف حیات در بین گروههای ذینفع گوناگون مختلف میپردازد .نتایج نشان داد که مجموعه
ایثارگران میتواند بهعنوان یک کارگزار موثر در توسعه ورزش محله و همچنین توسعه اجتماع محلی ایفای
نقش نماید .مهمترین این مجموعه را میتوان براساس سه مالک اصلی تقسیم نمود )7 :از نظر ماهیت تأثیر،
پیامدهای مجموعه ایثارگران را میتوان در دو دسته کلی پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی تفکیک نمود که
مهم ترین پیامدهای منفی مجموعه ایثارگران عبارتند از جلوگیری از نور یک طرف مجتمع مسکونی فدک،
اُفت قیمت مجتمعهای مسکونی اطراف و افزایش بار ترافیکی خیابانها و کوچههای اطراف مجموعه  )4در
رابطه با موضوع تأثیر ،مجموعه ایثارگران بر روی 75حوزه فرهنگی ،اجتماعی ،نهادی ،سالمتی ،روحی و
روانی ،کارکردی ،اقتصادی ،مبلمان شهری ،ترافیکی و زیستمحیطی تأثیر گذاشته و هر یک از این حوزهها،
ذینفعان متفاوتی را متأثر میسازد )4 .مجموعه ایثارگران روی سه گروه تأثیر میگذارد :الف) افراد شامل
ورزشکاران و مراجعین به مجموعه ،مربیان ورزشی ،و صاحبان کسبوکار در اطراف مجموعه ب) سازمانها
شامل اداره کل سالمت و تربیت بدنی شهرداری تهران و مشخصاً شهرداری منطقه  ،72اداره کل امور
آسیبهای اجتماعی منطقه ج) بنیادهای اجتماعی شامل شرکتهای خصوصی
کلیدواژه :توسعه ،توسعه اجتماع محلی ،ورزش ،سرمایه اجتماعی ،شهروندی فعال
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ارزیابی اثرات اجتماعی پیاده رو سازی منطقه  1شهرداری تهران
فروزنده ،جعفرزاده پور

چکیده:

ساخت و بازسازی معابر یکی از وظایف مهم شهرداری تهران است .شاید بتوان قدمت پیاده روسازی در تهران
تقریبا نزدیک به قدمت بلدیه در این شهر دانست .بازسازی و ساخت پیاده رو از جمله فعالیتهای ساالنه
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
تاثیرپذیران را پس از اجرا متبادر می کند ولی در حین اجرا تاثیراتی برای مخاطبین دارد .مطالعه حاضر با
هدف شناسایی تاثیرات اجرای پروژه پیاده رو سازی در منطقه  2شهرداری تهران بر ذینفعان شامل سه گروه
عابران ،کسبه و ساکنین با روشهای مختلف شامل انجام مصاحبه نیمه ساختاری ،مشاهده ،پیمایش و ارزیابی
سریع مشارکتی تالش نموده تا ابعاد این تاثیرات را تعیین نماید .جامعه نمونه این مطالعه شامل  4مورد پروژه
پیاده رو سازی در نواحی 4 ،2 ،4؛  4و  4این شهرداری بوده به صورت هدفمند انتخاب شده اند .یافته ها
حکایت از آن دارند که در اکثر موارد اجرای پروژه پیاده رو سازی موجب نیل به اهداف تعیین شده و تسهیل
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
پیاده رو سازی تاثیر بر فضای سبز اطراف و محل اجرای پروژه است .همچنین عدم رعایت فاصله مناسب بین
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.
کلید واژه :پیاده رو سازی ،اتا ،ذینفعان ،ارزیابی تاثیر اجتماعی
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نورپردازی بناهای تاریخی

این پروژه شامل دو جلد بررسی وضعیت موجود و تجهیزات و روش های نورپردازی بناهای تاریخی شهر
تهران می باشد .شهر تهران و سکونت گاه های قدیمی آن ،گنجینه فرهنگی با ارزشی به شمار می آیند که
نمایانگر تاریخ حیات اجتماعی جاری در آن است و هریک از عناصر و فضاهای آن گویای بخشی از ویژگی
های اجتماعی – فرهنگی جامعه می باشد .با بررسی و شناخت این گنجینه با ارزش می توان به زوایا و ابعاد
غیر مدون و ناشناخته ای از تاریخ اجتماعی این سرزمین پی برد و همین امر بناهای تاریخی و گنجینه با
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
و افزایش زمان استفاد ه ،موجب تعالی فرهنگ شبانه شهری و حفظ هویت روزانه شهر در شب می شود .هر
یک از این موارد زمانی حداکثر کارایی را خواهد داشت که نورپردازی این بناها با توجه به هویت ،بافت
تاریخی و بافت های مجاور طراحی شده باشد .مواردی چون قدمت ،سبک معماری ،مصالح ساختمانی ودیگر
خصوصیت کالبدی بنا و بناهای همجوار در این روند مورد توجه قرار می گیرند.

مناسبات و روابط اجتماعی شهری 454 
وندالیسم؛ تفریح یا بیماری
احسان کاظمی

امروزه پدیده تخریب اموال عمومی یا وندالیسم ،از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد؛ روانشناسان
به علل روانی و تربیتی آن پرداختـه اند ،جامعـه شنـاسـان این پدیده را نوعی ناهنجاری اجتماعی تعریف می
کنند که می تواند ناشی از شکاف طبقاتـی باشـد ،کارشناسان علوم اقتصادی درصدد برآورد هزینه هایی
هستند که بر جامعـه وارد می کند و باالخره مدیـران و برنامـه ریـزان شهـری در فکـر طراحـی و جایگزیـن
کردن وسایلی هستند تا هم انگیزه های رفتارهـای وندالیستی را کاهش داده ،و هم در برابـر این قبیـل
رفتارهـا از مقاومت و استحکام بیشتری برخوردار باشند.

شامل:
-

اقتصاد شهری
درآمدهای پایدار شهری
مالیه و مدیریت شهری

فصل هفتم

مناسبات اقتصادی شهری
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مقاالت

مناسبات اقتصادی شهری 454 
مکانیابی شعب جدید بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای
فازی)(Fuzzy ANP
غدیر عشورنژاد ،دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

چکیده:

در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب بیشتر منابع ،تسلط بر
مولفههای موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژهای یافته است .یکی از مولفههای تاثیرگذار بر تجهیز منابع
پولی در بانکداری نوین توجه به مطلوبیت محل استقرار مکانی بانکها و موسسات مالی و اعتباری است.
مکان استقرار شعب بانکها و موسسات مالی ،محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن
را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند .این تحقیق بدنبال ارائه مدلی برای یافتن مکانهای جدید
استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری است .برای رسیدن به این هدف به وسیله مطالعات
کتابخانه ای ،معیار ها و عوامل موثر اقتصادی ،شناسایی و توسط نظرات کارشناسی تکمیل گردید .با توجه به
میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری معیارها از یکدیگر در دنیای واقعی ،تکنیک  DEMATELبرای شناسایی
این روابط مورد استفاده قرار گرفت و از مدل فرآیند تحلیل شبکهای فازی( )Fuzzy ANPپس از تکمیل
پرسشنامه مقایسه زوجی از سوی کارشناسان برای وزن دهی به آن ها استفاده شد و از این اوزان بر اساس
شعاع تاثیرگذاری معیار ها برای مدل سازی فضایی و پهنه بندی منطقه بر اساس روش جمع ساده
وزنی( )SAWاستفاده گردید.
کلید واژه :بانک ،موسسه مالی و اعتباری
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رتبهبندی اقتصادی مناطق شهری (مناطق 22گانه شهر تهران) در اولویتبندی اسقرار مراکز
مالی و تجاری با استفاده از تکنیکهای چند شاخصه  MAPPAC ،ORESTEو
ELECTRE III
غدیر عشورنژاد

چکیده:

توجه به موقعیت و مکان استقرار فعالیتهای مالی و تجاری یکی از مهمترین پارامترهای سود آوری و
موفقیت برای این مراکز محسوب میشود .دستیابی به این هدف با در اختیار داشتن اطالعات دقیق مکانی
امکان پذیر میباشد که در بسیاری از موارد جمعآوری و دستیابی به این اطالعات هزینه و زمان بسیاری را
میطلبد .از اینرو رتبهبندی اقتصادی مناطق کالنشهرها در گام نخست ،دید کلی نسبت به وضعیت اقتصادی
مناطق شهری برای مدیران و برنامهریزان اقتصادی ایجاد میکند تا پس از شناسایی مناطق مستعد اقتصادی
نسبت به جایابی دقیق مکان استقرار بر حسب اولویت اقدام نمایند .در این تحقیق از تکنیکهای چند شاخصه
 MAPPAC ،ORESTEو  ELECTRE IIIبرای رتبهبندی اقتصادی مناطق شهری پس از شناسایی
شاخصها و پارامترهای مؤثر اقتصادی در شهر تهران استفاده شد.
کلید واژه :مراکز مالی و تجاری ،رتبه بندی
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ارزیابی ظرفیت تعداد دستگاههای خودپرداز در شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری با
استفاده از ) (ANPو )(GCA
مطالعه موردی :حد واسط میدان انقالب تا میدان فردوسی خیابان انقالب تهران
دکتر حسنعلی فرجی سبکبار ،غدیر عشورنژاد

چکیده:

بارزترین نمود تحوالت خدمات بانکی بر مبنای فنآوری های نوین استفاده از دستگاه های خودپرداز است.
علت رشد سریع بکارگیری دستگاه های خودپرداز را می توان در مقبولیت روزافزون آن ها در میان مشتریان
جستجو کرد .در کنار چنین استقبالی است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری علیرغم هزینه های زیاد
خریداری ،راه اندازی و نگهداری آن ها همچنان عالقمند به توسعه آن ها هستند .در این بین عدم توجه و
مدیریت در محل استقرار و تعداد این دستگاه ها می تواند در عدم موفقیت چنین سیستم هایی تاثیر گذار
باشد .بدین منظور پهنه بندی مناطق مستعد اقتصادی با توجه به معیار های موثر در این زمینه می تواند
مدیران و برنامه ریزان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را در بررسی وضعیت موجود آن ها در برابر سایر
رقبا و انتخاب شعب استقرار و تعداد این دستگاه ها یاری رساند .برای رسیدن به این هدف به وسیله مطالعات
کتابخانه ای معیار های موثر اقتصادی و روابط میان آن ها شناسایی و با نظرات کارشناسی تکمیل و ارزیابی
شد و از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای پس از تکمیل پرسشنامه مقایسه زوجی از سوی کارشناسان برای وزن
دهی استفاده شد و از این اوزان در مدل آنالیز خوشه بندی خاکستری برای مدل سازی فضایی و پهنه بندی
بر اساس شعاع تاثیرگذاری معیار ها در  2کالس استفاده گردید.
کلید واژه :بانک و موسسه مالی و اعتباری ،دستگاه خودپرداز( )ATM
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مناسبات مالی دولت و شهرداری ها در ایران
دکتر بهروز هادی زنوز ،شفق مهرآذین
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ،مدیریت مطالعات زیرساخت های مدیریتی و مالی

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
گرفته است برای این منظور پس از مرور مبانی نظری بحث و تجارب جهانی مناسبات دولت و شهرداری ها
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.
بافت ه ها و توصیه های این تحقیق در حوزه تقسیم کار میان سطوح مختلف دولت بیانگر آن است که الزم
است شهرداری ها در امور آموزشی درمان فرهنگی و هنری نقش فعالتری ایفا نمایند .همچنین نقش
شهرداری ها در زمینه راهنمایی و رانندگی توسعه اقتصاد محلی ،مسکن اجتماعی و برنامه ریزی کالبدی
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.
دولت باید در زمینه جمع اوری مالیت ها و عوارض مشترک و توزیع آن میان شهرداری ها به قواعد شفافیت و
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
ها واریز می شود.
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
های موجود کمک دولت به شهردرای ها در زمینه تعییر و احداث مدارس و درمانگاه ها ادراه پلیس راهنمایی
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در کالنشهرها کمک به مسکن اجتماعی و شهرداری ها ی شهرها ی کوچک با جمعیت کمتر از  45هزا نفر
قانونمند شود.
قواعد و مقررات الزم برای مراجعه شهرداری ها به بازارهای مالی به نحوی تنظیم شود که ضمن تسهیل
دسترسی شهرداری ها به منابع مالی ریسک افراد و بانک ها در خرید اوراق بدهی شهرداری ها تامین ضمانت
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
غیر بانکی مشاوره مالی الزم را به شهرداری ها ارایه دهد و کمک های بالعوض و مالیات ها و عوارض
مشترک شهرداری ها را توزیع نماید.
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بررسی سیر تحول بودجه ریزی در شهرداری تهران (از کرباسچی تا قالیباف)
محسن مردعلی ،میرزا عبدالرسول فالح زاده ،فتاح آقازاده

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
فلسفه وجودی بودجه ،واژه شناسی بودجه ،تعریف بودجه ،اصول بودجه و  ...بحث شده است و در ادامه به
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
روند بودجه شهرداری تهران در یک مقاله نمی گنجد مقاله وف بررسی روند  4شاخص کلی شامل :شاخص
های کالن بودجه ،شاخص معاونت عمرانی شاخص خدمات شهری  ،شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک و
شاخص معاونت اجتماعی پرداخته شده است.
کلمات کلیدی :بودجه ریزی ،تحلیل بودجه ،شهرداری تهران
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نقش جشنواره ها در توسعه اقتصادی شهر
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 41

چکیده:

مراسم شهری ،به رویدادهایی اتالق می شود که در آن مردم گرد هم می آیند ،برای تجلیل ،تقدیس،
یادآوری ،پاسداری ،سوگواری ،اجتماعی کردن و یا جشن گرفتن اتفاق یا واقعه ای خاص در سطح شهر.
وقایع و موضوعات مختلفی دستاویز برگزاری مراسم شهری قرار می گیرند و شاید به نظر رسد اینگونه مراسم
در ابتدا برنامه سازمان دهندگان رسمی شان را دنبال می نمایند ولی در طول زمان با فرهنگ و خواست
جامعه محلی (مردم) تطابق می یابند و هر قدر خاستگاه اینگونه مراسم ریشه عمیقتری در تاریخ ،فرهنگ و
نیازهای روز جوامع میزبان داشته باشد ،مردمی تر و بدین لحاظ پایدارتر خواهند بود.
دستاوردهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و خصوصاً اقتصادی اینگونه مراسم قابل تعمق و تامل است بطوریکه
امروزه نقش مهمی در برنامه ریزی های ملی منطقه ای ایفا می نماید.
در این نوشته پس از تعریف و برشماری انواع مراسم شهری ،به بررسی جایگاه آن در توسعه اقتصادی شهر
پرداخته و برای این کار از روش نظری ،اسنادی و تاکید بر تجارب کشورهای توسعه یافته در دهه های اخیر،
استفاده می شود.
و در آخر اهمیت برنامه ریزی عملی ،جهت برگزاری و سازماندهی مراسم شهری با هدف توسعه پایدار
(اقتصادی) شرح داده می شود.
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اقتصاد سبز راهبردی در جهت توسعه پایدار
سید محسن طباطبایی مزدآبادی

چکیده:

افزایش چشمگیر جمعیت جهان و به دنبال آن توسعه سریع اقتصاد در سالهای گذشته ،خسارتهای جبران
ناپذیری را به محیطزیست وارد کرده است .از مهمترین پیامدهای این صدمات محیط زیستی ،گسترش میزان
آلودگیهاست که اثرات آن مستقیماً سالمت و زندگی خود انسانها را تهدید میکند .در این رهگذر استفاده از
علوم و سیاستهای نوین که کمک به تحقق توسعه پایدار میکند ،بسیار مهم و پسندیده است .اقتصاد سبز و
اعمال مالیاتهای زیستمحیطی یکی از این ابزارهای نوین به کار گرفته شده در فرآیند فعالیتهای
اقتصادی است که مطابق با معیارهای توسعه پایدار میباشد .درواقع بحث اقتصاد سبز شامل کلیه فعالیت های
اقتصادی است که نه تنها به محیط زیست آسیب نمیرساند بلکه در جهت حفظ آن نیز کمک میکند .وظیفه
مالیات سبز نیز در واقع متعادل ساختن پرداختهای تأمین اجتماعی به جبران صدمات وارده به اجتماع
میباشد .کالن شهرها ،و شهرداریهای آنها با استفاده از این سیاست نوین میتوانند شهرهای خود را به
شهری سبز مبدل سازند و از راه اخذ این مالیاتها امکان توسعه پایدار را فراهم آورند.
کلید واژه :مالیات سبز ،اقتصاد سبز ،توسعه پایدار ،اقتصاد شهر
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بررسی ساختار معماری مراکز تجاری وتأثیرآن درتوسعه اقتصادی منطقه
مطالعه موردی :برخی بازارهای مبل یافت آباد
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 41

چکیده:

با توجه به اهمیت مراکز تجاری به عنوان عناصر پویای شهری ونقش این مراکز در تعامل اجتماعی افراد به
عنوان یکی از کارکردهای مهم این فضاها ،متأسفانه دراحداث این مراکز تاکنون ابعاد اقتصادی آنها ،بیشتر
مورد توجه قرار گرفته است در حالیکه توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی این فضاها و محیط اطراف آنها می
تواند در گسترش فعالیتهای تجاری ،نقش بسزایی ایفا نماید .اگرچه تالشهای زیادی در طراحی معماری
فضاهای تجاری انجام گرفته است ،اما برخی اوقات شاهد عدم طراحی صحیح این فضاها چه از بعد نمای
بیرونی و چه از بعد معماری داخلی هستیم که موجب اغتشاش بصری در این اماکن گردیده است که همین
امر کارکرد اصلی آنها را در جهت جلب حداکثریمشتریان،تحتتأثیرقراردادهاست.
مقاله حاضر با روش مشاهده ای وتحلیل محتوایی مصور ،در صدد بررسی وواکاوی طراحی فضاهای تجاری
موجود در منطقه ( 74بازار مبل یافت آباد) و تأثیر آنها در موقعیت اقتصادی منطقه می باشد .از جمله عوامل
مورد توجه که به طور تخصصی می تواند در احیای فضای روانی مطلوب در این اماکن مؤثرواقع شود ،بحث
سیرکوالسیون فضایی ،نورپردازی ،استقرارمناسب فضاها و توزیع مطلوب امکانات در آن و توجه به بافت
اطراف این مراکز و طراحی صحیح آنها می باشد که نه تنها موجب سهولت دسترسی مشتریان به خدمات
وکاالهای عرضه شده در این مراکز می گردد ،بلکه موجب تأمین آرامش و رضایت خاطر بیشتر مشتریان نیز
می شود .هدف از این مقاله ارزیابی نکات مثبت و منفی طراحی معماری اماکن تجاری جدیداالحداث ،با توجه
به دیدگاه فوق و پیشنهاد راهکارهایی در جهت اصالح طراحی این فضاها ،به منظور توسعه وگسترش
فعالیتهای اقتصادی واجتماعی این مراکز می باشد.
کلید واژه :مراکز تجاری ،توسعه اقتصادی ،بازار مبل ،یافت آباد
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ابزارهای اقتصادی در مدیریت محیطزیست و توسعه پایدار
دکتر حسین محمد پورزرندی ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی

چکیده:

یکی از مهمترین دغدغههای مدیران و برنامهریزان شهری ،دستیابی به توسعه پایدار شهری است .امروزه با
توجه به رشد شهرنشینی ،تقاضا برای کاالها و خدمات در شهرها افزایش قابل مالحظهای دارد .در این راستا،
تأمین نیازهای شهروندان مستلزم وجود منابع مالی کافی می باشد .اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین منابع
مالی ،در نظر قرار دادن منابع طبیعی و محیطزیست است به گونه ای که درآمدها را به سمت درآمدهای پایدار
سوق دهد و تهدیدی برای توسعه پایدار شهری به حساب نیاید .به منظور دستیابی به این روند ،استفاده از
ابزارهای اقتصادی متناسب با مدیریت محیطزیست ضروری به نظر میرسد.
کلید واژه :ابزارهای اقتصادی ،توسعه پایدار شهری ،پایداری زیست محیطی

مناسبات اقتصادی شهری 474 
تأثیر مدیریت پسماند بر تأمین مالی شهرداریها
دکتر حسین محمد پورزرندی ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی

چکیده:

امروزه مهندسی و مدیریت پسماند ،به عنوان یکی از علوم پیشرفته در سطح جهان مطرح بوده و جزء
جداییناپذیر مدیریت شهری است .مدیریت پسماند به عواملی همچون تولید ،جمعآوری ،حملونقل ،دفع و
بازیافت مربوط میشود که جهت انجام صحیح آن و تحقق توسعه پایدار ،همکاری چندین نهاد ،ضروری
خواهد بود .مدیریت چنین سازوکاری نه تنها با روشهای سنتی امکانپذیر نیست بلکه روش مدیریت اجرایی
نیز متناسب آن نمیباشد .بنابراین راهی جز مدیریت راهبردی و استراتژیک برای آن وجود ندارد .همچنین،
کاهش آلودگیها ،بازیابی و استفاده مجدد از پسماندها ،تولید محصوالت سازگار با محیطزیست ،افزایش دوام
مواد اولیه و کاهش پسماندها ،از زاویه کالن اقتصادی توجیهپذیر و قابل بررسی میباشند و اغلب باعث
افزایش بازده اقتصادی در سطح خانوادهها ،واحدهای صنعتی و الیههای اجتماعی گوناگون میگردند.
کلید واژه :مدیریت پسماند ،بازیافت ،کمپوست ،تأمین مالی ،کاهش هزینه
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طراحی و پیاده سازی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری ()DSS
یونس یونسیان

چکیده:

در این پروژه تحقیقاتی /تجاری ،با استفاده از پلتفورم تحت وب و موبایل ،یک زیرساخت پشتیبانی تصمیم
گیری برای مدیران ایرانی جهت پایش ،رصد و بهبود شیوه های تصمیم گیری مدیران ایجاد خواهد شد .با
استفاده از این معماری ،سرویس های زیر ساختی از جمله منابع پردازشی ،منابع ذخیره سازی ،بانک های
اطالعاتی جامع از مدیران و تخصص ها ،روال ها و چرخه های تصمیم گیری مدیران در سازمان به کاربران
ارائه خواهد شد.

هدف از اجرای این طرح ،ایجاد بستری برای ارائه سرویس های انفورماتیک سامانه

یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریتی و سامانه پشتیبانی تصمیم سازمان ها و افراد حقیقی و حقوقی می باشد.
کلید واژه :سازمان شهرداری مبتنی بر سامانه تصمیم یار

مناسبات اقتصادی شهری 447 
اقتصاد گردشگری و توسعه پایدار شهری
دکتر حسین محمد پورزرندی

چکیده:

بیتردید اقتصاد گردشگری ،جایگزینی بیهمتا برای درآمدهای رو به پایان نفت در جهان و ایران است.
امروزه با افزایش شهرنشینی و احساس نیاز به مسافرت و گذراندن اوقات فراغت در شهر یا کشوری دیگر،
بحث گردشگری اهمیت ویژهای پیدا کرده است .در حال حاضر گردشگری بهعنوان فعالیتی قدرتمند و
حرفهای بزرگ در سطح جهان مطرح بوده و از دیدگاه اقتصادی ،اصلیترین کارکرد صنعت جهانگردی ،کسب
درآمدهای ارزی ،توزیع مجدد درآمدها ،ایجاد زمینه اشتغال ،سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده ،همچنین
فروش کاالها و خدمات مورد نیاز گردشگرهاست .بر این مبنا صنعت گردشگری و سهم آن در اقتصاد ملی
کشورها ،از مباحث مهمی هستند که مورد توجه صاحبان امر قرار گرفته و ارتباط تنگاتنگی با صنایع دیگر
دارند.
کلید واژه :توسعه پایدار ،گردشگری پایدار ،گردشگری فرهنگی ،اقتصاد
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مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر توسعه اقتصاد شهری
سید محسن علیزاده طباطبایی ،احمد بقائی ،الهام شیخ اسالم

چکیده:

جمعیت شهری ایران که در نخستین سرشماری کشور در سال  7444حدود  47درصد بود .هم اکنون به
 47,2درصد افزایش یافته است .با توجه به رابطه غیر قابل انکار افزایش پدیده شهرنشینی با توسعه اقتصادی،
ا ز آنجا که شادابی ،طراوت ،سالمت ،زیبایی و دوام عمر هر شهر بی شک به کار مداوم و دقیق هر کدام از
اندام های شهر از جمله شهرداری ها بستگی دارد و این امر جز با داشتن درآمد پایدار محقق نخواهد شد،
اجرای مالیات بر ارزش افزوده ضروری به نظر می رسد .مالیات بر ارزش افزوده از جمله درآمدهای پایداری
است که اعمال آن ،کارایی اقتصادی را سرعت می بخشد و در صورت تداوم کارایی در بلند مدت رشد
اقتصادی را به همراه خواهد داشت .در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در  725کشور جهان در حال اجرا
می باشد .درآمد مذکور برای انجام و توسعه خدمات شهری مورد نیاز است .در این مقاله عالوه بر تعاریف
مختلف از مالیات برارزش افزوده ،دو مورد از فعالیت های مهم شهرداری که می تواند در راستای اجرای قانون
مالیات بر ارزش افزوده بخوبی محقق شود یعنی توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی بافت های فرسوده
شهری مورد بررسی قرار می گیرد .همچنین راه حل های کاربردی برای بهینه کردن سیستم حمل و نقل
درون شهری و بازسازی بافت های فرسوده شهری پیشنهاد شده است.
کلید واژه :مالیات بر ارزش افزوده ،تورم ،توسعه اقتصادی

مناسبات اقتصادی شهری 444 
تأثیر نظام حقوقی "مناقصه اختیاری" بر افزایش بهره وری و آزادی عمل شهرداریها در
برگزاری مناقصات
سید حسین رحیمی مقدم

چکیده:

ضرورت پیروی شرکت هاوسازمانهای دولتی وعمومی ازضوابط و مقررات مربوط به تشریفات مناقصه به تأسی
ازقانون برگزاری مناقصات ( مصوب )7444و منطوق آیین نامه معامالت دولتی ( مصوب  7424با اصالحات
بعدی) و تعیین انواع مناقصات از نظر روش دعوت به مناقصه عمومی و محدود ،گاهاً مشکالتی را برای
شهرداریها و شرکتها و سازمانهای مستقل تابعه در موضوع انتخاب پیمانکاراصلح پدید می آورد.مشکل اساسی
در برگزاری این تشریفات  ،برتری پیشنهاددهنده پایین ترین قیمت بر سایر پیشنهاد دهندگان است که اغلب
باکاهش کیفیت موضوع معامله همراه است که در نهایت منجر به بروز خسار ت های غیر قابل جبران برای
مناقصه گزار می شود.
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تشریفات مناقصه از حیث روش دعوت است که در نهایت با بیان راهکار
حقوقی آن در بکار گیری نظام حقوقی " مناقصه اختیاری "سعی در جلوگیری از تبانی متقاضیان مناقصه و
افزایش آزادی عمل شهرداریها در تشریفات معامالت عمده و انعقاد قرارداد با پیمانکاران اصلح دارد .نمونه
مورد بررسی با تدقیق در جلسات مناقصه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صورت پذیرفته است .
شهرداریها و شرکت ها و سازمانهای مستقل تابعه که دارای آیین نامه معامالت مستقل از آیین نامه معامالت
شهرداری می باشند به دلیل عمده بودن اکثر معامالت می توانند مشمول نتایج این مقاله قرار گیرند.

کلید واژه :مناقصه ،مناقصه عمومی ،مناقصه اختیاری ،مناقصه محدود ،معامالت عمده
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ارایه راهکارهای افزایش درآمد شهرداریها در کالنشهرها
سحر صادقی

چکیده:

در زمینه ارایه راهکارهای افزایش درآمد شهرداریها درکالنشهرها برای رسیدن به پاسخ این پرسش که چگونه
میتوانیم درآمد شهرداریها را به طور کلی در سطحی ثابت نگه داشته و یا حتی االمکان افزایش دهیم ،ما با 2
عامل اصلی برای دستیابی به این راهکار های توانمند سازی افزایش درآمد ها و همچنین پایداری آنها مواجه
هستیم .که بهره گیری از دریافت مالیات برارزش افزوده به صورت هدفمند ،از آنجایی که به مالیات عادالنه
معروف است به علت اصل توانایی پرداخت و بهای خرید وهمچین تقسیط عوارض ساختمانی میتوان
درآمدهای شهرداریها را به صورت مستمر و همیشگی به سطح مورد هدف رساند که در فصول بحران دچار
مشکل کمبود بودجه مالیه نشوند.
کلید واژه :راهکار ،افزایش درآمد شهرداری ها ،کالنشهر ها

مناسبات اقتصادی شهری 444 
تجربه چند کشور پیشرفته و در حال توسعه در زمینه عدم تمرکز مالی و اداری
دکتر بهروز هادی زنوز ،شفق مهرآذین ،افشین برمکی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مدیریت زیرساختهای مدیریتی و مالی

چکیده:

نتایج مطالعه تجربه جهانی گویای آن است که عملکرد موثر دولت محلی نه به واسطه اندازه آن بلکه از
طریق طراحی آن تعیین می شود و نمی توان یک شیوه بهینه و قطعی را در توزیع مسئولیت ها بین دولت
مرکزی و دولت های محلی تعریف و توصیه کرد .به عبارت دیگر دولت های محلی می توانند کوچک باشند
و فقط مسئولیت های اصلی محلی را بر عهده گیرند یا می توانند بسته به نقش آنها در ارایه خدمات اجتماعی
بزرگ باشند .برنامه های اجتماعی می توانند از تصمیم گیری محلی منتج شوند اما این برنامه ها معموال
شامل سرریزها و اثرات بازتوزیعی هستند که درگیر شدن دولت مرکزی را اجتناب ناپذیر می کنند .در نتیجه
مسئولیت خدمات شهری و رفاهی اغلب بین سازمان های محلی و سطوح باالتر دولت تقسیم شده اند .تقسیم
وظایف به طرق گوناگونی انجام می شود .دولت های سطوح باالتر به نمایندگی از طرف شهروندان حق
قانونی تعیین حداقل استانداردهای آموزش ،بهداشت و برنامه های تأمین اجتماعی را دارند و دولت های
محلی مسئول انجام این برنامه ها و ارائه این خدمات هستند.

دولت محلی می تواند نقش نسبتاً کوچک یا بسیار بزرگی در دولت و اقتصاد کشور داشته باشد .اما مساله
اصلی در اصالحات فرایند تمرکززدایی ،نظام های پاسخگویی هستند .تمرکززدایی فقط در صورتی عملکرد
بخش عمومی را ارتقاء می دهد که بتواند شرایطی ایجاد کند که حدی از پاسخگویی در قبال انتخاب های
سیاسی ،تصمیمات هزینه ای و ارائه خدمات وجود داشته باشد .به طور آشکار ،دادن اختیار به دولت های
محلی که در قبال مردم خود پاسخگو نیستند ،نتایج مثبتی به بار نخواهد آورد.
نتایج مطالعه مقوله تمرکززدایی مالی در تجربه کشورهای منتخب این تحقیق نشان می دهد که:

فقط در کشور پیشرفته ایاالت متحده که از نظام حکومتی فدرال برخوردار است ،پایه مالیات های محلی
توسط سطوح ذیل دولت ملی تعیین می شود و در باقی کشورها چه پیشرفته و چه در حال توسعه که اتفاقا
حکومت متمرکز و غیر فدرالی دارند ،دولت مرکزی در مورد پایه های مالیاتی تصمیم گیری می کند .همچنین
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در اغلب کشورهای مورد بررسی اختیار وضع مالیات معموال در دست سطوح منطقه ای و محلی است و دولت
مرکزی دخالت کمتری در آن دارد.

هرچه کشورها پیشرفته تر هستند به صورت غیر متمرکز تر اداره می شوند ،میزان اتکای دولت های محلی به
بهای خدمات بیشتر است .در این کشورها اختیار وضع بهای خدمات هم بر عهده دولت های محلی است.

-4در تمام کشورهای مورد بررسی ،مالیات بر درآمد و در بیشتر آنها مالیات بر کسب و کار ،مالیات بر
مستغالت ،مالیات بر مصرف و مالیات بر وسائل نقلیه ،میان دولت های مرکزی ،منطقه ای و دولت های
محلی مشترک است .در تمام کشورهای مورد بررسی ،تنظیم نحوه تقسیم مالیات بر عهده دولت مرکزی و
دولت های منطقه ای است .هرچه نظام حکمرانی یک کشور غیرمتمرکز تر باشد ،تصمیم گیری در مورد نحوه
تقسیم مالیات به سطوح پایین تر دولتی سپرده می شود.

 -2پرداخت های انتقالی بین دولتی با سهمی حدود  44درصد از کل درآمدهای دولت های محلی ،یکی از
منابع مهم درآمدی دولت های محلی است .در تمام کشورهای مورد مطالعه (پیشرفته و آسیایی) دولت
مرکزی به دولت های ذیل سطح ملی کمک های بالعوض مشروط و غیر مشروط ارائه می کند .این کمک
ها عمدتا برای پوشش هزینه های سرمایه گذاری های عمرانی ،توسعه نواحی کمتر توسعه یافته و برابرسازی
مالی حکومت های محلی اعطا می شوند.

 -4در برخی از کشورهای مورد مطالعه مانند چین ،دولت های محلی مجاز به استقراض و انتشار اوراق قرضه
نیستند .در نیمی از کشورهای مورد مطالعه ،از وجوه حاصل از استقراض هم برای توسعه زیرساخت ها و
سرمایه گذاری های عمرانی و هم برای مدیریت جریان نقدینگی در کوتاه مدت بهره گرفته می شود .در
اغلب این کشورها ،انتشار اوراق قرضه یا استقراض از بازارهای مالی (بانک های تجاری) توسط سطوح محلی،
با مجوز دولت مرکزی یا دولت های منطقه ای صورت می گیرد.

در نهایت ،موفقیت اصالحات تمرکززدایی نه تنها به طراحی روابط مالی و اداری بین دولتی ،بلکه به پاسخگو
نمودن دولت های محلی در قبال جامعه محلی بستگی دارد .به این منظور باید به نهادسازی و گسترش گزینه
های شنیده شدن صدای مردم و مشارکت آنها در سطوح ذیل دولت ملی توجه داشت.

مناسبات اقتصادی شهری 444 
آفرینش هنر در شهر ،نگرشی به فضای شهری به مثابه یک اثر هنری
سید سجاد قشمی

چکیده:

شهر بستر و مکانی برای زندگی است ،از این رو می توان تعامل و ارتباط هنر با شهر و فضاهای آن را در
همین نکته جست و جو کرد .کم نیستند شهرهایی که به صورت نسبی پاسخگوی نیازهای رفاهی شهروندان
می باشند اما از معنویتی که الزمۀ شهر و فضای شهری است برخوردار نیستند .آسایش زندگی در شهر را می
توان در تأمین نیازهای روزمره مردم تعریف کرد ،اما غنای زندگی هنگامی پدید می آید که معنویت هنری در
شهر ،محیط های شهری و فضاهای همگانی فراهم باشد .حال پرسش از چگونگی آفرینش اثر هنری در
فضاهای شهری ما را به ورطه ی گسترده ای از معانی ،مفاهیم و راهبردهایی می کشاند که دستیابی به
پاسخی مناسب را نیازمند نگاهی ژرف به بنیان ها و مفاهیم هنر و فضای شهری بر می شمارد .لذا برای
دستیابی به چنین هدفی ،این مقاله ضمن پرداختن به دوره های مختلف نگرش به هنر در شهر ،و بیان
تعاریف مختلف پیرامون موضوع هنر و آفرینشگری ،به شهر و هنر معاصر می پردازد و می کوشد تا درک
صحیحی از مقوله هنر جهت آفرینش یک اثر هنری شهری ارائه گردد.
کلید واژه :هنر و آفرینش گری ،فضای شهری ،آفرینش اثر هنری ،هنری

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

ارائه مدل ایجاد یکپارچه سازی بازاریابی با استفاده از فناوری اطالعات در مناطق شهرداری
کریم حمدی ،حسین وظیفه دوست ،مریم قیطاسی

چکیده:

اهمیت بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی را میتوان در یکپارچگی و هماهنگی همه ابزارها ،تکنیکها و ساز
و کارهای آمیخته ارتباطات بازاریابی به منظور بهبود عملکرد برند ،افزایش کارایی و اثربخشی ارتباطات
بازاریابی ،ایجاد همافزایی در عناصر گوناگون آمیخته ارتباطات بازاریابی ،جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و
صرفهجویی در آنها با استفاده از یکپارچهکردن فعالیتهای ارتباطی بیان کرد.هدف از این تحقیق شناسایی و
اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد یکپارچه سازی بازاریابی با استفاده از فناوری اطالعات در مناطق شهرداری
بوده است که بدین منظور  444نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری شهر تهران به روش نمونه گیری
تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند .در ابتدا در راستای تایید یا عدم تایید
توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف استفاده گردید .سپس نتایج
به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون  Tتک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج
نشان داد که شاخه های ساختاری ،رفتاری و زمینه ای از عوامل مؤثر بر یکپارچه سازی بازاریابی با استفاده از
فناوری اطالعات بر اساس مدل سه شاخگی ( )P>5/54می باشند ،سپس به کمک آزمون فریدمن اولویت
عوامل مورد ارزیابی قرار گرفت.
کلید واژه :شاخه ساختاری ،شاخه رفتاری ،شاخه زمینه ای ،یکپارچه ساز

مناسبات اقتصادی شهری 444 
ارائه یک چارچوب مناسب تصمیم گیری برای برون سپاری فعالیتها در شهرداری
مورد مطالعه :شهرداری شیراز
شهرام امینی

چکیده:

این پژوهش با هدف ارائه یک چارچوب مناسب تصمیم گیری برای برون سپاری فعالیتها در شهرداری صورت
گرفته است .این پژوهش دارای  4جامعه آماری است .جامعه آماری اولیه ی این پژوهش در برگیرنده ی
تمامی خبرگان در حوزه مدیریتی شهرداری و خبرگان دانشگاهی آشنا با مبحث برون سپاری است.
جامعه آماری دوم شامل تمامی مدیران و کارشناسان تاثیر گذار و موثر در فرایندهای کاری و تصمیم گیری در
شهرداری شیراز است .روش نمونه گیری در اسن پژوش هدفمند بوده است که برای جامعه اول د ودم تعداد
نمونه به ترتیب  74و  75نفر انتخاب شدند .داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع اوری شد و مورد تحلیل قرار
گرفت در این پژوهش اب تدا معیارها از ادبیات استخراج شدند سپس برای شناسایی معیارهای موثر بر تصمیم
گیری برون سپاری فعالیتها در شهرداریها از تکنیک دلفی فازی و برای وزن دهی به آنها از تکنیک فرایند
تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد .در ادامه  4فعالیت قابل برون سپاری در شهرداری شیراز انتخاب شد
و توسط چارچوب ارائه شده و تکنیک ویکور فازی این فعالیت اولویت بندی شدند و در نهایت پیشنهادهایی
ارائه گردید.
واژگان کلیدی :برون سپاری ،تصمیم گیری ،شهرداری

  445چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

ارتقاء کیفیت محیط سکونت اقشار کم درآمد
مهرداد رحمانی

چکیده:

در پژوهش حاضر با انتخاب مجموعههای مسکونی مهر در شهر تاکستان به عنوان نمونه مطالعاتی،
راهکارهای ارتقاء کیفیت محیط سکونت در مجموعههای مسکونی اقشار کمدرآمد مورد بررسی قرار گرفته
است .این پژوهش از نقطهنظر هدف ،جزء تحقیقات کاربردی و از نقطهنظر ماهیت و روش جزء تحقیقات
توصیفی تحلیلی از نوع علَی و همبستگی میباشد .چارچوب نظری پایاننامه حاضر با استفاده از روش
مطالعات کتابخانهای ،مرور ادبیات و تجارب جهانی ،تدوین گردیده است .روش پژوهش در جهت ارائه
راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت محیط مجموعههای مسکونی اقشار کمدرآمد ،روش سنجش و ارزیابی میزان
رضایتمندی کیفیت محیط از منظر ساکنین میباشد .بر این مبنا ،سنجش مزبور با استفاده از رویکرد تحقیق
تجربی ساکنین بر مبنای پرسشنامه صورت گرفته است .تجزیه و تحلیلهای انجام شده که با استفاده از
روشهای آماری همچون تحلیل رگرسیون چندگانه ،تحلیل عاملی و ...صورت گرفته اند ،نشاندهنده
نارضایتی ساکنین از کیفیت محیط سکونت خود بوده است.
کلید واژه :کیفیت محیط ،اقشار کم درآمد ،محیط سکونت ،رضایتمندی

مناسبات اقتصادی شهری 447 
ارزیابی برترین شهرهای جهان
ثروت شهری و رشد اقتصادی
شریفه سرگلزائی-مهناز اکبری

چکیده:

این کتاب محدوده متغیری از تئوریهای اقتصادی و شبکهبندیهای انتزاعی را آشکار میکند .از برخی
جنبهها این نظریهها در حال رقابت هستند و شاید متناقض به نظر برسند ،با این حال هر یک نقش خود را در
کمک به درک ثروت شهرها بازی میکنند .بسیاری از پویاییهای بازارهای امالک و مستغالت – به طور
نمونه به وسیله برج های مارپیچی هنگ کنگ – میتوانند از مفاهیم اقتصاد خرد قابل درک باشند .مانور
گسترده شهر نیویورک برای تبدیل شدن فیالدلفیا به مرکز تجاری ایاالت متحده در قرن  ،74میتواند به
وسیله جغرافیای اقتصادی با اثر گذاری عقیده سیاسی معنا پیدا کند .بینشهای جدید به تأثیرات اقتصادی بر
گستردهشدن خودروی حومهها در مکانهایی از قبیل چوال ویستا ،کالیفرنیا یا منطقه تورنتو بزرگتر میتواند از
اقتصادهای کالن کینزی جمعآوری شوند .به هم متصل کردن بخشهای مختلف این کتاب به همدیگر به
دنبال کشف این نکته است که چه نوع تئوریهایی میتوانند و چه نوع تئوریهایی نمیتوانند درباره رشد
شهرها توضیح دهند.
کلید واژه :ثروت شهری ،رشد اقتصادی ،اقتصاد شهری

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بازآفرینی شهری و مشارکت شهروندی
مه سیما سهرابی

چکیده:

بازآفرینی شهری ،به عنوان یکی از شاخه های گسترده سیاست های شهری مرتبط با مناطق شهری ،همواره
به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مطالعات شهری ،برای مقابله با اثرات جانبی شهرنشینی چون صنعتی
زدایی و حومه نشینی ،مورد توجه بوده است .در این راستا ،اعمال سیاست هایی فراگیر و مؤثر در برنامه های
بازآفرینی شهری برای مناطق محروم؛ منجر به خلق مطالعاتی بنیادی خصوصاً در حوزه ی ابر رویدادها شده
است .در این رابطه ،در این پایان نامه مشارکت شهروندی در برنامه های اعمال شده ی بازآفرینی شهری در
هکنی ،در خالل بازی های المپیک و پاراالمپیک  4574لندن ،در یک رویکرد باال به پایین مورد بررسی قرار
گرفته است.اما بدلیل محدودیت های موجود از منظرزمانی و مکانی ،تمرکز عمده به یکی از شاخه های
اجتماعی بازآفرینی شهری؛ یعنی مشارکت شهروندی ،اختصاص داده شده است.
کلید واژه :بازآفرینی شهری ،مشارکت شهروندی

مناسبات اقتصادی شهری 444 
بازآفرینی فضاهای شهری
حسین مشرف دهکردی

چکیده:

این نوشتار مشتمل بر سه بخش ،تحت عنوان مفاهیم ،انواع فضاهای شهری و فرایند تحلیل فضای شهری
در  444صفحه می باشد .بخش اول شامل سه فصل و در ارتباط با مفاهیم و مبانی نظری می باشد .در بخش
دوم ،انواع فضاهای عمومی در شهر معرفی ،به ضرورت و اهمیت ،پیشینه ،رویکردها و ابزار کاربردی در زمینه
تحلیل فضاهای شهری ،پرداخته شده است .بخش سوم ،به معرفی مراحل تحلیل یک فضای شهری
اختصاص داشته و روشهای مرسوم در ارتباط با شناخت فضاهای شهری و شیوه های انتقال دستاوردها،
روشهای متداول در تجزیه و تحلیل ،الویت بندی و مجموعه ای از پیشنهادات کلیدی با هدف ارتقاء فضاهای
شهری را شامل می شود.
کلید واژه :فضای شهری ،شهرسازی ،معماری

  442چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

توسعه سرمایه گذاری در شهرداریها و مشارکت شهرداریها
عبدالعزیز راددرویش

چکیده:

در این مقاله ابعاد گوناگون توسعه سرمایه گذاری تشریح گردیده است  .ساختار فرهنگی امور سرمایه گذاری
،ساختار سازمانی و تشکیالتی امور سرمایه گذاری ،فرآیند یک پروژه سرمایه گذاری ،طبقه بندی سرمایه ها
از حیث دست یابی  ،انواع روشهای تأمین مالی در شیوه نوین سرمایه گذاری و  ...در این تحقیق طرح شده
است.

کلید واژه :سرمایه گذاری ،شهرداری ،مشارکت

مناسبات اقتصادی شهری 444 
کارآفرینی منطقه ای :مفاهیم ،ابعاد و روندها
پیمان پورنصر خاکباز ،هادی زارع ،حسن شعبانی

چکیده:

ناریان فلد من اولین کسی بود که کارآفرینی را به عنوان یک "پدیده منطقه ای (بومی)" مطرح کرد .اگر چه
جنبه منطقه ای (بومی) کارآفرینی در مدت زمان زیادی در تحقیقات کارآفرینی نادیده گرفته می شده است اما
در سال های اخیر اینگونه نبوده است .جهانی سازی منطقه ای (بومی) سازی (به عنوان دو روی یک سکه)،
نقش اخیر شرکت های کوچک در رشد منطقه ای و ارتباط روزافزون سیاست ای کارآفرینانه با آنها ،توجه
محققین را به علل و همچنین پیامدهای منطقه ای فعالیت های کارآفرینانه جلب کرد .در این کتاب به
بررسی چندین استدالل تئوریک پرداخته شده که نشان می دهند فعالیت های کارآفرینانه و همچنین موفقیت
کارآفرینانه (که به عنوان مثال بر مبنای نرخ بقا مشخص شده باشند) در بسیاری از مواد تحت تاثیر شرایط
منطقه ای (که تحت عنوان زیرمجموعه بخش کشوری مطرح می شود) است که بنیانگذار بالقوه یا واقعی
یک شرکت در آن زندگی می کند .اگرچه همچنان خالهای بسیار بزرگی در تحقیقات در زمینه تئوری های
منطقه ای کارآفرینی وجود دارد اما در دهه اخیر مطالعات تجربی بسیار زیادی برای بررسی رابطه چندگانه بین
محیط مختص هر منطقه از یک و فعالیت ها و موفقیت کارآفرینانه از سوی دیگر انجام گرفته است .نتایج
بدست آمده همانند محیط های مناطق و کشورهای مختلف متفاوتند .نتایج به دست آمده هم متنوع بوده اند.
به هر حال ،تقریبا واضح است که در بررسی شاخص های تشکیل شرکت و رشد شرکت های جدید ،باید
محیط منطقه ای را یک تغییر زمینه ای مهم دانست و از آن غافل نشد.
کلید واژه :کارآفرینی شهری ،دولت محلی ،کسب و کار ،نوآوری

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

نقش شهردار و شهرداری در توسعه اقتصاد شهری
محمد قاسمی

چکیده:

وجود بیش از  455هزار نفر بیکار و جویای کار در شهر تهران و افزایش نرخ بیکاری در استان تهران و به
ویژه در میان تحصیل کرده های شهری ،باعث ایجاد معضالت اجتماعی و آسیب های فراوانی شده است .این
روند منحصر به کالن شهر تهران نیست و بسیاری از شهرهای دیگر کشور با آن دست به گریبان هستند.
حتی بسیاری از شهرهای دنیا نیز به نوعی با این مساله دست به گریبان هستند .از طرفی شهرداری ها نیز
پتانسیل بی شماری برای توسعه کسب و کار و حمایت از کارآفرینی دارند که از جمله آنها می توان به امکان
برقراری تعامالتی کارآمد با بخش های دولتی خدمات رسان در حوزه شهر و محوریت و جهت دهی ارایه
خدمات آنها به سمت کارآفرینی ،توان اطالع رسانی باال و امکانات تبلیغاتی گسترده ،داشتن دفاتر اداری در
تمام مناطق ،نواحی و محالت شهر ،امکان دسترسی به آمار و اطالعات مختلف مرتبط با شهروندان و آشنایی
با روحیات زندگی و کسب و کار شهروندان در مناطق مختلف و فرصت ها و تهدیدهای تجاری و شغلی
موجود در هر ناحیه ،دسترسی به بازارچه های مختلف و زمین ها و امالک بال تکلیف اشاره کرد .سیاستگذاری
توسعه کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان در سطوح کشوری و حوزه های صنعتی پیشینه ای چند صد ساله
دارد؛ اما کمتر از یک دهه است که مدیران شهری و شهرداری ها و مناطق کمتر توسعه یافته در گوشه و کنار
جهان به مدد حمایت هایی سازمان یافته از کارآفرینان شهری توانسته اند "طرحی نو" در جامعه شهری خود
دراندازند و از فاصله خود با شهرها و مناطق توسعه یافته بکاهند .مراکز رشد کارآفرینان شهری یکی از این
ایده ها است و مقاله حاضر طرح اولیه راه اندازی مراکز رشد کارآفرینان شهری را تبیین می کند.
کلید واژه :توسعه اقتصاد شهری ،مدیریت توسعه ،نقش اقتصادی شهرداری

مناسبات اقتصادی شهری 444 

پایان نامه ها

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

طراحی پردیس آفرینش هنرهای تجسمی از طریق شناخت قابلیتهای زیباشناسی معماری ایران
محمد علی شیخ الحکمایی ،دکتر شروین میرشاهزاده

چکیده:

نیاز به هنر از نیازهای فطری بشر به شمار می آید که در طول سالیان متمادی به اشکال گوناگون ظهور یافته
است .این نیاز در طول زمان نه تنها کاهش نیافته بلکه در دوره هایی رو به فزونی نیز داشته است.

بدین

منظور طراحی "پردیس آفرینش هنرهای تجسمی" در موقعیت جاذب شهری که بتواند زمینه ساز آشنایی و
پیوند هرچه بیشتر مردم با هنر و هنرمند باشد و بتواند برای دقایقی فضایی آرام و به دور از هیاهو و ازدحام
برای مخاطبین خود فراهم آورد ،می تواند یکی از نیازهای مهم فضاهای شهری امروز باشد .از این رو با
مطالعه و بررسی نظریه های نظریه پردازان مختلف سعی بر آن است که به شناخت مؤلفه هایی از محیط
دست یابیم که توان زییایی شناختی داشته باشند ،مؤلفه هایی که توجه به آنها در طراحی فضاهای شهری
می تواند جاذب باشد .در نتیجه از یک سو مؤلفه های زیبایی شناسی محیط شهری در مصادیق فضایی مورد
شناسایی قرار گرفته و از سوی دیگر قابلیت هایی که هنرهای تجسمی در محیط ایجاد می کنند مورد
بازشناسی قرار می گیرد .عالوه بر آن مؤلفه های زیبایی شناختی مستتر در مصادیق معماری ایران به هدف
بهره جویی از آنها در طراحی فضا مورد مطالعه قرار می گیرد.
کلید واژه :فضای شهری ،مولفه های زیبایی شناسی ایران ،هنرهای شهری
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اصول و معیارهای حفاظت و توسعه یکپارچه در مجموعه های معماری تاریخی؛ مطالعه
موردی :میدان کهنه اصفهان و میدان امیرچقماق یزد
سمیه فدائی نژاد

چکیده:

عدم تعادل میان سیاست ها ،برنامه ها و اقدامات حفاظت و توسعه از موضوعات بحث انگیز در بازآفرینی بافت
های ارزشمند تاریخی بوده است .تالش به منظور برقراری تعادل ،میان رویکردهای حفاظت و توسعه همواره
به عنوان مشکلی چالش برانگیز مطرح بوده است .رساله حاضر در راستای برطرف نمودن این چالش تالش
می کند ،چارچوبی منعطف به منظور همگرایی رویکردهای حفاظت و توسعه فراهم آورد .از این رو ،هدف
پژوهش حاضر فراهم آوردن زمینه پاسخ گویی به پرسش اصلی پژوهش می باشد؛ مبنی بر اینکه ،چگونه می
توان چارچوبی مناسب به منظور «حفاظت و توسعه یکپارچه» در بافت های تاریخی بویژه مجموعه های
معماری تاریخی معرفی نمود که در آن تعادلی میان راهبردها ،سیاست ها ،برنامه ها و معیارهای حفاظت و
توسعه وجود داشته باشد؟ به منظور پاسخگوئی به سئوال اصلی پژوهش ،در گام نخست ضمن بازخوانی و
واکاوی کنوانسیون ها و اسناد منتشره بین المللی به بررسی وتحلیل مفاهیم ،نظریه ها و متون حفاظت و
توسعه در سطح بین المللی پرداخته می شود؛ به گونه ای که نتیجه آن منجر به تدوین اصول «حفاظت و
توسعه یکپارچه» و شکل گیری پایه های اصلی چارچوب مفهومی رساله می گردد؛ چارچوب مفهومی
«حفاظت و توسعه یکپارچه» مولفه های «معنای فرهنگی» و «سرزندگی اقتصادی» را به عنوان معیارهای
بنیادین «حفاظت و توسعه یکپارچه» ارائه می نماید .از این رو ،از یک سو معیار «معنای فرهنگی» و زیر
معیارهای تعیین کننده آن؛ «اصالت»« ،یکپارچگی» و «ارزش نسبی» و از سوی دیگر ،معیار «سرزندگی
اقتصادی» و زیر معیارهای تعیین کننده آن؛ «توسعه فرهنگی-اجتماعی»« ،توسعه کارکردی» و «توسعه
فیزیکی» به عنوان اصلی ترین معیارها و زیرمعیارهای «چارچوب حفاظت و توسعه یکپارچه» در این رساله
معرفی می گردند .پس از تدوین چارچوب مفهومی «حفاظت و توسعه یکپارچه»؛ به بررسی و تحلیل سیاست
ها و برنامه های حفاظت و توسعه در سطح ملی پرداخته می شود .در پایان به منظور کنترل و تدقیق چارچوب
نظری ،معیارها و شاخص های موثر ،دو مجموعه تاریخی میدان کهنه اصفهان و میدان امیرچقماق یزد بر
مبنای معیارها و شاخص های بدست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند .درک و شناخت جامع و کامل
اصول و معیارهای «حفاظت و توسعه یکپارچه» از سوی سیاست گزاران و برنامه ریزان می تواند نقش

  425چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

موثری در تدوین سیاست ها و برنامه های متناسب داشته باشد و طراحان را به منظور ارائه طرح مناسب و
مدیران را برای ارائه راهکارهای اجرایی متناسب به منظور ارتقاء و برقراری تعادل و یکپارچگی میان
رویکردها و برنامه های حفاظت و توسعه یاری رساند .از این رو ،تدوین چارچوب مفهومی «حفاظت و توسعه
یکپارچه» و ارائه اصول ،معیارها و شاخص های موثر نقش موثری در توانمندسازی متخصصان معماری و
مرمت بافت های تاریخی در مقیاس خُرد ،برنامه ریزان و مدیران شهری در مقیاس میانی و سیاست گزاران
شهری در مقیاس کالن در حوزه بافت های تاریخی شهری دارد.
کلید واژه :حفاظت ،توسعه ،چارچوب یکپارچه ،بافت های تاریخی شهری
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تعامل فرهنگ و معماری -تبیین مؤلفههای فرهنگی مؤثر بر معماری ایران در دورۀ معاصر
منوچهر معظمی

چکیده:

این رساله شرح تحوالت فرهنگ و معماری ایران در روزگار معاصر است .مسألۀ این پژوهش ،مسألۀ جامعۀ
ایرانی امروز است؛ جامعهای که بر باورهای سنتی و ماورایی خویش پایبند است ولی رؤیاهای مدرن
دگراندیشانه دارد .هدف از این رساله ،تبیین چالشهای فرهنگی موجود در معماری امروز ایران و ریشهیابی
آنهاست .در دنیای امروز ،تحوالت فرهنگی با فشارهای اقتصادی ،تحوالت شتابان فنی و طوفان اطالعاتی،
همچون آبلرزهای سهمگین ما را درنوردیده و هر چه تالش میکنیم نمیتوانیم خود را به باالی آب برسانیم
و موقعیت خود و محیط را مشاهده و درک نماییم .معماری معاصر ،معماری هویتهای گذرا و شتابان عصر
جدید است که بهمثابۀ محصول فرهنگ معاصر ،فضایی آشفته و سردرگم را عرضه میدارد .ریشۀ اصلی
وضعیت آشفتۀ کنونی معماری در ایران ،آشفتگی حاکم بر رؤیاهای جامعۀ ایرانی و نسیان دانایی فرهنگی و
نیز گسستها و گمگشتگیهای فرهنگی در این جامعه است .جامعهای که «کوتاهمدت» بودن ،مهمترین
ماهیت و بارزترین مشخصۀ آن است .به این مشخصه ،در عصر حاضر میتوان مؤلفههای خاص دنیای امروز
را نیز اضافه کرد .مؤلفههایی که این ماهیت کوتاهمدت را تشدید کرده بهنحوی که این ماهیت ،در عرصۀ
معماری و شهرسازی ،کوتاهمدتتر شده است.
کلید واژه :معماری معاصر ایران ،شهرسازی ،جامعۀ کوتاهمدت ،فرهنگ

  424چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
مریم نظری رادثانی

چکیده:

در این پژوهش ،پنج فرضیه در خصوص موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران بررسی
می شود.جامعه آماری شامل حسابرسان داخلی اداره کل حسابرسی شهرداری تهران ،حسابرسان شورای
شهر(حسابرسان مستقل) و گروههای اصالح حساب مستقر در مناطق  44گانه شهرداری تهران در سال
 7447می باشد .داده های مورد نیاز با پرسشنامه کتبی طیف لیکرت جمع آوری و پس از آزمون نرمال بودن
داده های تحقیق،با استفاده از آزمون پارامتریک tو آزمون های ناپارامتریک خی _ دو و دو جمله ای فرضیه
های پژوهشی،ارزیابی شد.به منظور مقایسه نظرات،جامعه آماری به سه گروه حسابرسی(حسابرسان
داخلی،حسابرسان شورای شهر و گروههای اصالح حساب) تفکیک و فرضیات پژوهشی با استفاده از آزمون
خی _ دو در هر گروه آزمون گردید.همچنین موانع با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن (برای هر یک از
گروههای حسابرسی به تفکیک و کل حسابرسان در مجموع)رتبه بندی شد.
کلید واژه :حسابرسی کامپیوتری ،شهرداری تهران
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کتاب ها

  422چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

اسناد و آرای نشست های پژوهشی هنری
محمدحسن حامدی

کتـاب بـرگ هـای پژوهـش  4نیز هماننـد  4اثر دیگـر ایـن مجموعه ،تالشی برای انسجام بخشیدن به
بازخوانی زندگی هنرمندان معاصر است تا از این طریق برگی به برگه دان تاریخ معاصر هنر این مرز و بوم
افزوده شود؛ نکات ظریفی که در بازخوانی زندگی هنرمندان می تواند پرتو روشنی به آنان منعکس کند و با
نقب زدن به پوشه های راکد مانده استادانی که دیگر در بین ما نیستند ،بتواند اسنادی بیابد تا شرایط پژوهش
را در زندگی هنرمندان معاصر هموارتر کند .در این کتاب نیز برگ هایی از زندگینامه هنرمندانی چون محمود
زنگنه ،سیروس قائم مقامی ،بهروز گلزاری ،حسن زرین خط ،بهزاد گلپایگانی ،عباس بلوکی فر ،علی اشرف
والی و علی کریمی گردآوری شده است.
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طرح های پژوهشی

  424چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی میزان رضایت شغلی در بین کارکنان شهرداری منطقه  71شهر تهران و ارائه
راهکارهای افزایش رضایت شغلی آنها
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ،معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  41شهرداری
تهران
مجری طرح :دکتر تیمور مرجانی

چکیده:

سازمان شهرداری عهدهدار ارائه گستره بسیار وسیعی از خدمات به شهروندان می باشد .بیشک در آن سوی
مسیری که در یک طرف آن ،شهرداری و مدیران و کارکنان مربوطه قرار دارند ،شهروندان قرار میگیرند.
بنابراین بایستی پذیرفت که مطلوبیت یا عدم مطلوبیت خدمات ارائه شده از سوی مدیران و کارکنان ،زمانی
شکل واقعی و درست به خود میگیرد که موجب رضایت شهروندانی که دریافت کننده این خدمات هستند،
قرار گیرد .برای افزایش رضایت شهروندان باید به مهم ترین سرمایه در مجموعه مدیریت شهری یعنی
سرمایه انسانی توجه نمود.
امروزه سازمان شهرداری خدمات مختلفی را در سطح شهر به منظور رفاه هر چه بیشتر شهروندان ارائه
میدهد .از اینرو و در راستای هر چه بهتر انجام دادن این وظایف ،الزم است به بررسی میزان رضایت
کارکنان و در نتیجه آن به میزان اثربخشی آنان در ارتقاء عملکرد و اثربخشی سازمان توجه جدی داشت.
مدیریت سازمان ها برای کنترل بازدهی و اثربخشی نیروی انسانی به دنبال ابزارهایی هستند تا بتوانند در ابتدا
بازدهی را اندازه گیری کرده و سپس برای بهبود آن اقدام نمایند .یکی از این ابزارها سنجش رضایت شغلی
کارکنان است که اطالع یافتن از آن و مدیریت کردن آن برای مدیران سازمان ها یکی از مسائل مهم و
پراهمیت است.
این پژوهش در پی آن است که میزان رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه  72شهر تهران را بررسی
نماید تا از این رهگذر وضعیت رضایت شغلی و در نهایت اثربخشی سرمایه انسانی شاغل در منطقه مذکور
مورد مطالعه قرار گیرد.
سنجش رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه  72شهر تهران به روش پیمایشی انجام شده و گردآوری
اطالعات با استفاده از تکنیک پرسشنامه صورت گرفته است .سؤاالت براساس مدل اثربخشی کارکنان و
بانک اطالعات شرکت مشاوره های گروپ که آوازه و اعتبار جهانی دراین زمینه دارد طراحی گردیدند؛ این
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مدل تصویری به مدیریت سازمان از نظر تعلق سازمانی و توانمندی کارکنان ارائه میکند .هر یک از این دو
بعد خود دارای  4عامل موثر یا عامل اصلی هستند و جهت اندازه گیری هر یک از دو بعد ،این عوامل مورد
پرسش قرار میگیرند .در عین حال براساس اسناد باالدستی شهرداری منطقه  72و مصاحبه با مدیران
سواالت پرسشنامه متناسب سازی شدهاند.
جامعه آماری در این سنجش شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه  72بوده و پرسشنامه بصورت حضوری
توسط تیم پروژه در اختیار کلیه کارکنان به منظور پاسخگویی قرار گرفت .در نهایت  445پرسشنامه تکمیل
شده و قابل استفاده جهت تحلیل در اختیار مجری طرح شد.
در این تحقیق ،تحلیل ها بر اساس رده شغلی ،سن ،تحصیالت ،سابقه کار در شهرداری و محل حضور
فیزیکی کارکنان صورت گرفته است.
یافته ها تحقیق نشان می دهد که  44درصد کارکنان شهرداری منطقه  72تهران را میتوان کارکنان موثر
محسوب کرد .این گروه از کارکنان افرادی هستند که هم تعلق سازمانی باالیی دارند و هم از توانمندی آنان
برای انجام کارهای خود به نحو مناسبی استفاده میشود ،دارند 44 .درصد کارکنان شهرداری منطقه 72
تهران ،در گروه کارکنان خسته هستند .این کارکنان تعلق سازمانی نسبتاً باالیی دارند و در عین حال
توانمندی باالیی در خود احساس نمی کنند 44 .درصد کارکنان شهرداری منطقه  72تهران در گروه کارکنان
سرخورده و  74درصد نیز در گروه کارکنان نامؤثر هستند .این دو گروه از کارکنان تعلق سازمانی پایین تری
نسبت به بقیه کارکنان دارند و به عالوه کارکنان نامؤثر میزان بهرهگیری از توانمندی خود را در انجام کارها
پایین میدانند.
به این ترتیب میتوان گفت که تعلق سازمانی  45درصد کارکنان بیش از میانگین سازمان است و  44درصد
کارکنان نیز از توانمندی سازمانی باالیی برخوردار هستند.
آنچه که این گزارش نمایش میدهد ،ارائه تصویری از وضعیت رضایت شغلی و اثربخشی کارکنان سازمان
است که مجموعه مدیریتی شهرداری میتواند به خوبی از آن استفاده کرده و جهت توسعه ظرفیت مدیریتی و
افزایش رضایت شغلی و اثربخشی کارکنان ،بهره برداری کند تا بتواند با مقایسه هر یک از عاملها با نرمهای
بینالمللی و سایر سازمانها ،برنامههای بهبود را با شناخت دقیقتر استخراج کند.
کلید واژه :رضایت شغلی ،اثربخشی کارکنان ،تعلق ،توانمندی

فصل هشتم

سایر آثار
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مقاالت

سایر آثار 447 
پیشنهاد طرح بینالمللی کمیته اجتماعی فرهنگی هنری
منصور بیرامی بگوم قلعه

چکیده:

این طرح بعنوان شناسنامه هویت اجتماعی ساختمانها وهرگونه بناهای عمرانی چه در سطح شهر وچه در
سطح روستا قابل مطرح میباشد .این طرح باتوجه به موارد اشاره با پیوست اجتماعی تفاوت دارد وهمچنین
مخالف روند طراحی نما دردفاتر خصوصی بافت های فرسوده میباشد  .در این طرح شاخص های تاثیر گذار
در ساختمانها و سایر پروژه های عمرانی توسط کمیته مذبور مورد بررسی قرار میگیرد .این طرح میتواند
تاثیر خاصی بر روند شهرسازی وزیبای منظرنمای شهری ودر ایجاد محیط اجتماعی مناسب وفرحبخش
ومحیط زیست مناسب وفضای سبزوامنیت وجذب توریسم داشته باشد .در این طرح نمای ساختمانها اصالح
ودر کمیته مذبور در هر هفته بررسی واز طوالنی شدن رویه شهرسازی پرونده نیز جلوگیری میگردد .در این
طرح تجربیات هرمنطقه شهری طی جلساتی برسسی ودر هر 4ماه در کل کشور ودرسط بین المللی هر 4ماه
ودر کل سال  4باربصور سمینار تبادل اطالعات میگردد .ونتایج حاصله بصور کتاب وسی دی ودر نشریات
بین المللی انتشار خواهد گردید .در این طرح پس از انتقال اطالعات وتجربیات بدست آمده قوانینی طرح
خواهد شد که مفید در امر شهرسازی وپروژه های عمرانی در جوامع بین المللی خواهد شد تجربیات بدست
آمده و قوانین مخصوص وکلی تصویب شده بصورت مشترک در کل کشورها اجرا وقوانین عمومی وجزیی
ومذهبی وجغرافیایی بصورت مختص کشور های مذبور یا دارای شرایط یکسان قابل اجرا خواهد بود  .یکی از
ویژکیهای این طرح ایجاد وتولید انواع جدیدی از سازه های جدید وآجر ها ونوعی از هنر تزیینی نما وسنگ
مرمر وسیستمهای سرمایشی وگرمایشی وشیشه های مخصوص و مصالح نوین خواهد شد .با اجرای این طرح
فصل نوینی در آموزش علوم وتولید نظریه های جامعه شناسی وشهرسازی وطراحی وشیمی وعمرانی وهنر و
آغاز میگردد .با اجرای این طرح پیش بینی میشود شاهد کم شده آسیب های اجتماعی در بنا ها و
محیطیهای شهری وزیبایی در نماها وجذب توریسیم و غیر باشیم .در این طرح اعضای کمیته از حوزه
معونت اجتماعی در رشته جامعه شناسی ومردم شناسی وحوزه شهرسازی وامور شهر وفضای سبز وزیبا سازی
وواحد حقوقی ومعاونت فنی عمران ومعاونت ترافیک و..نقش خواهند داشت .
کلید واژه :نما ،جامعهشناسی شهری ،فضای سبز عمودی
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بررسی شیوه های بازیافت زمین شهری درایران
تقی حیدری

چکیده:

امروزه افزایش سریع ارزش زمین شهری در نتیجه افزایش جمعیت شهرنشین؛ دسترسی به زمین برای مسکن
وسایر زیرساختهای شهری مشکل عمده ای محسوب می گردد.لذابه لحاظ گسترش سریع جمعیت شهرنشین
وتوسعه سریع شهرها از یکطرف وماهیت تجدید ناپذیری زمین ومنبع کمیاب بودن آن از طرف دیگر  ،توسعه
برون شهری در شهرهابایستی به یک توسعه فشرده ومتراکم که بهر ه وری وپایداری بلند مدت را در پی
داشته باشد تغییر یابدوبه لحاظ پایداری ،رشد جدیدنواحی شهری می تواند از نواحی پیرامون شهری به
فضاهای استفاده نشده ،بهر ه برداری نشده وقابل بازیافت دردرون نواحی شهری کانالیزه گردد.بر این اساس,
روی آوردن به توسعه درونی وبازیافت اراضی می تواند در رفع این مشکالت مؤثر باشد .هدف اصلی تحقیق
حاضر ارتقاءبهر ه وری وبهینه سازی استفاده از زمین وامکان توسعه درون شهری در بافت فرسوده شهر
زنجان ؛به منظور رفع نیازهای موجودبافت بویژه نیازمسکن شهری ؛حداقل در طی یک افق 75ساله
وجلوگیری از توسعه ناموزون فیزیکی شهر می باشد .لذادر این راستابرای دستیابی به اهداف تحقیق ,با جمع
آوری ا طالعات مورد نیاز دربافت فرسوده شهر زنجان از طریق منابع کتابخانه ای ؛اسنادی ومیدانی به بررسی
شیوه های بازیافت زمین در این بافت پرداخته شد .نتایج کلی الگوی تدوین شده بازیافت زمین در بافت
فرسوده شهر نشانگرنتایج ارزشمندی در ارتباط بامیزان اراضی بازیافتی( 4542قطعه با مساحت
444444,4مترمربع یا(44هکتار) (اراضی بازیافت شده) از بافت می باشد .همچنین از بعد کمی و برمبنای
مستندات پیش بینی جمعیت درطرح مصوب توسعه شهری در افق مطالعه ( )7442-7444تعدادواحدهای
مسکونی مورد نیازاین افق عالوه بر واحدهای موجود42444،واحدبرآوردگردید؛که این نیاز مسکونی با استفاده
از4474واحد مسکونی بازیافتی بافت ؛که در حدود 77درصدازنیازمسکونی شهرراشامل می شودمی تواند جبران
گردد .لذااراضی بازیافت شده عالوه بر رفع نیازکمبود کاربریهای موجود در بافت ،در ایجاد پیوستگی بین
بافتهای مجاور وجلوگیری از گسترش وتوسعه فیزیکی شهرزنجان می تواندموثر افتد.
کلید واژه :بازیافت زمین ،موانع و پتانسیل بازیافت زمین ،مسکن شهر

سایر آثار 444 
کیفیت زندگی در شهر تهران
ناصر برک پور ،احمد خلیلی ،رامین صفی یاری

چکیده:

سنجش کیفیت زندگی در شهر تهران می تواند زمینه ای برای ترسیم نقشه راه مدیریت شهری و سایر
نهادهای مسئول در جهت آگاهی از وضعیت موجود و اقدام برای تحقق وضعیت مطلوب فراهم کند .رویکرد
حاکم بر این تحقیق ،رویکرد ذهنی با استفاده از روش پیمایش بوده و در تحلیل داده ها از روشهای مختلفی
مانند تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است .مرور پیشینه نظری تحقیق ،به انتخاب مدل
مفهومی و استخراج  42شاخص کیفیت زندگی منجر گردید .بر اساس شاخص های بومی شده ،گردآوری
داده ها در قالب دوازده هزار پرسشنامه در تمامی  772ناحیه تهران و تحلیل آنها با روشهای یاد شده صورت
گرفت .نتایج این سنجش نشان می دهد که  74عامل اصلی ،تعیین کننده کیفیت زندگی در تهران هستند.
یکی دیگر از مهمترین یافته های تحقیق ،شناسایی حوزه های نیازمند اقدام و اولویت بندی زمینه های اقدام
به تفکیک نواحی شهر تهران است.
کلید واژه :کیفیت زندگی ،رویکرد ذهنی ،تهران
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مفهوم محرمیت و فضا در شهرهای کُردنشین
هوشمند علیزاده

: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

444  سایر آثار
 شاهرودCDS ارزیابی برنامه ریزی مشارکتی در تدوین
 الدوز نژادی،نوید مسجدی

: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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ارزیابی راهبرد توسعه شهری ( )CDSدر شهرهای ایران
فرانک سیف الدینی-محمد فعلی-اکبر لرستانی-سجاد احمدی

چکیده:

این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و در دو بخش کتابخانه ای و میدانی انجام
گرفته است .اطالعات میدانی در قالب پرسشنامه از سه جامعه شهروندان ،مدیران شهری و نخبگان بدست
آمده است .بر اساس یافته های تحقیق در بین کلیه شاخصهای  ،CDSشاخص بانکی بودن با رویکرد
فناوری اطالعات تنها رویکردی است که میانگین آن از  4/4باالتر است و سایر شاخصها از وضعیت مطلوبی
برخوردار نیستند .از نظر شهروندان و نخبگان شاخص بانکی بودن با رویکرد فناوری اطالعات بیشترین امتیاز
را گرفتهاند در حالیکه از نظر مدیران شهری شاخص حکمروایی دارای بیشترین امتیاز است که به نظر میرسد
دارای سوگیری باشد .اما شاخصهای بانکی بودن با رویکرد مالیه شهری و زیست پذیری به ترتیب دارای
بدترین وضعیت هستند.
کلید واژه :برنامه ریزی استراتژیک ،CDS ،سنقر ،شبکه عصبی

سایر آثار 444 
تحلیل گسترش فیزیکی شهر خرم آباد و تعیین جهات بهینه
اکبر لرستانی -دکتر حسین حاتمی نژاد-دکتر حسنعلی فرج

چکیده:

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی می باشد و پس از بررسی روند توسعه ی تاریخی شهر،
عوامل و محدودیت-های مؤثر در توسعه ی فیزیکی شهر مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین مطابق
فرضیات مطرح شده در تحقیق ،نقش عوامل طبیعی و انسانی در گسترش فیزیکی شهر خرم آباد مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل و موانع طبیعی و انسانی نقش عمده ای را در جهت
دهی به توسعه ی فیزیکی شهر ایفا نموده اند .در بخش پایانی با تهیه الیه های اطالعاتی مختلف از جمله
سطوح ارتفاعی ،قابلیت اراضی ،شیب ،جهت شیب ،شبکه ی ارتباطی ،فرودگاه ،گورستان ،رودخانه ،شهرک
صنعتی و نقاط روستایی اطراف شهر و ورود این الیه ها به محیط نرم افزار  ArcGISو تجزیه و تحلیل آنها
در پایگاه اطالعاتی سیستم اطالعات جغرافیایی ،با استفاده از مدل  AHPو نرم افزار ، Expert choice
اراضی مناسب جهت توسعه ی آتی شهر مشخص شد .این اراضی عمدتاً در جهت جنوب شهر قرار گرفته اند.
کلید واژه :گسترش فیزیکی شهر ،سیستم اطالعات جغرافیایی
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معماری وشهرسازی بومی وانرژی پایدار در شهر
زینب کرکه آبادی-هومن مسگریان

چکیده:

توجه به شرایط اقلیمی ومحیط زندگی بشر ولحاظ نمودن جنبه های مختلف اقلیم،درمعماری وایجادفضاهای
مختلف شهری،گذرگاه ها،محله ها و بناها می تواندعامل بسیارمهمی درجهت ایجاد محیطی سالم وتامین
کننده آسایش برای انسان بوده وضمن صرفه جویی درمصرف انرژی،دوام بناها و ایجادفضاهای پایدارشهری
را به همراه داشته باشد.اخذ شیوه های معماری وشهرسازی مدرن از کشورهای بیگانه بدون توجه به شرایط
اقلیم و جغرافیای کشور موجب بروز نابسامانی در شهرهای مختلف کشور بوده است  .در حالی که در معماری
بناهای سنتی و بومی ،استفاده از انرژی های تجدید پذیر همچون جریان هوا ،نور ،حرارت و آفتاب و ...در
ساخت و سازها مد نظر سازندگان بوده است و سعی شده تا ساخت بنا کم ترین تاثیر منفی را برمحیط زیست
داشته باشد .در انجام این پژوهش بر اساس هدف در تعیین شرایط بهینه معماری وشهرسازی همساز با اقلیم
و پایدار در شهر سنندج ،از روش های توصیفی استفاده شده و یافته های تحقیق با بهره گیری از منابع مرجع،
مقایسه های آماری وکمی ،و بعضا کیفی با گرام ها و روشهای ریاضی  ،به تحلیل و بررسی تاثیرات محیط
جغرافیایی و اقلیم منطقه در معماری فضای سنتی شهر سنندج در اقلیم سرد پرداخته شده است .
کلید واژه :اقلیم معماری ،معماری سنتی ،مصرف انرژی ،سنندج

سایر آثار 444 
ارزیابی سیستم های جامع حمل و نقل ) (MRTبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
)(AHPجهت تحقق توسعه پایدار شهری در ایران
نجمه مظفری پور

چکیده:

دراین مقاله تالش براین است تا پس از پذیرفتن حمل و نقل پایدار به عنوان یکی از شاخصه های تأثیرگذار
بر پایداری شهرها ،سیستمهای جامع حمل و نقل شهری( )MRTرا بررسی و با توجه به مبحث توسعه پایدار
که تکیه بر مصرف انرژی سوخت کم و منطبق بر اصول زیست محیطی  ،امکان استفاده همگان از این
سیستم ها و  ...است ،مناسب ترین سیستم حمل و نقل شهری در ایران را با استفاده از ( )AHPارزیابی کنیم.
معیار های در نظر گرفته شده جهت ارزیابی بر اساس ظرفیت حمل مسافر( ایمنی و راحتی مسافران) ،استفاده
بهینه از زمان( طول زمان سفرو سرعت جابجایی مسافر) ،سوخت مصرفی( میزان ،نوع ،منبع تأمین و میزان
آلودگی زیست محیطی) و در نهایت سطح اشغال زمین( میزان اشغال حریم راه و میزان آزاد سازی زمین در
سطح) است که با استفاده از این الگو راه آهن شهری(مترو) به عنوان گزینه برتر شناخته شده است.
کلید واژه :توسعه پایدار ،حمل و نقل پایدار ،سیستم های جامع حمل و نقل شهری
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نقش مدیریت هزینه بر تعلق اجتماعی
سید مصطفی موسوی فر

چکیده:

آنچه در رابطه با سازمانها  ،موسسات تجاری  ،انتفاعی و حتی غیر انتفاعی  ،بیش از هر چیز دیگری نمود
پیدا کرده است  ،توجه به هزینه های متعدد سازمان و یا به تعبیری دقیق تر  ،مدیریت هزینه است .زیرا در
شرایط رقابتی امروز جهانی  ،سازمان های مختلف جهت حفظ بقا و توان تعلق خود باید نسبت به مقایسه
هزینه های شان با رقبای بالفعل و حتی بالقوه آگاهی داشته و فعاالنه در میدان رقابت دربعد هزینه وارد عمل
شوند .علی رغم اینکه هر سازمانی بر اساس نگرش های سنتی و دیرینه خود به مدیریت هزینه با هدف حفظ
هزینه در پایین ترین سطح ممکن و بررسی نحوه کاهش آن می پردازد  ،اما به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان
از جمله پورتر  ،آنچه ضامن نیل به این مقصود در کوتاه مدت (یعنی کاهش سطح هزینه ها) و بلند مدت
(یعنی نیل به هزینه رقابتی ) می شود  ،چیزی نیست مگر تحلیل راهبردی هزینه  .از سوئی دیگر پیچیده
شدن روابط انسانی و عرصه های مختلف زندگی و بزرگ شدن شهر ها  ،اداره و مدیریت این کالنشهر ها را
به شیوه های سنتی نا ممکن ساخته است .امروز ه واژه مدیریت شهری جایگاهی آکادمیک یافته و ضرورتی
انکار ناپذیر برای اداره کالنشهرها محسوب می شود  .با یک نگاه اجمالی می توان دریافت که هزینه های
بسیار سنگینی به واسطه فقدان بر نامه های ارزیابی مدیریت هزینه بر مدیریت شهری تحمیل می شود و این
نکته بیانگر این مهم است که با توجه به امکانات و منابع موجود راهی جز تهیه و تدوین برنامه های ارزیابی
مدیریت برای اداره مطلوب منطقه وجود ندارد.در عین حال مجموعه آموزش های حوزه اجتماعی قصد دارد
تعلق اجتماعی در شهروندان را ارتقاء دهد تا به این وسیله بتواند منطقه را با کمترین هزینه اداره کند .رویکرد
مورد استفاده در این تحقیق تعیین شاخص های مدیریت هزینه بر نحوه تخصیص بودجه و امکانات به اجرای
طرحها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه  75می باشد .این تحقیق با استفاده از اسناد
کتابخانه ای و مصاحبه با مدیران اجتماعی  ،مالی و اداری صورت گرفته است.
کلید واژه :مدیریت هزینه ،شهروندان ،تعلق اجتماعی

سایر آثار 447 
بایستههای معماری و شهرسازی در پیشگیری از وقوع جرم
زینب یوسفی زاده

چکیده:

گسترش روزافزون جرایم در ساختار کالبدی شهر و عدم توجه معماران و شهرسازان به اصول جلوگیری از
جرایم ،محیطی میطلبد که استانداردی معطوف به جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی در دستورکار
قرار گیرد .محیط فیزیکی نقشی مهم در وقوع جرم دارد ،بنابراین طراحی یا بازنگری در طراحی یک محیط به
منظور کاهش جرم ،از راههای طبیعی ،مکانیکی و دستورالعملی ،روشی چندجانبه برای کاهش جرم و در عین
حال کاهش ترس از وقوع یا افزایش ترس از ارتکاب جرم است .پیشگیری وضعی از وقوع جرم به معنی
تقویت و حفاظت از اهداف جرم ،در مقابل مجرمین احتمالی و سخت یا غیرممکنکردن ارتکاب جرم است که
با تلفیق یافتههای جرمشناسی در این خصوص ،و ارائهی طرحهای عینی معماری در زمینهی معماری
ساختمان و طراحی شهری ،میتوان به این هدف دست یازید .این مختصر بدین منظور تدوین شده تا جهات
اصلی برای خلق محیطی منسجمتر ،مطلوبتر و امنتر را مشخص سازد.
کلید واژه :پیشگیری وضعی ،فضای امن ،طراحی معماری ،طراحی شهری
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استقرار سیستم مدیریت بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست در بهبود کیفیت حیات اجتماعی پیاده
راه ها ی شهر تهران
مرتضی دیناروندی

چکیده:

با توجه به نقش و اهمیت پیاده راه ها در محیط شهری و با عنایت به اهمیت مسائل ایمنی  ،بهداشتی و
محیط زیستی مکان ها و فضاهای شهری  ،ایجاد و توسعه ساختار های مناسب برای حفظ و گسترش
سالمتی  ،دستیابی به ایمنی های الزم و جلوگیری از آسیب های آنی  ،بهداشتی و زیست محیطی در راستای
بهبود کیفیت حیات اجتماعی این فضاها امری اجتناب ناپذیر است .در این مقاله سعی شده تا با بررسی مدل
سیستم بهداشت ایمنی و محیط زیست ،ویژگی های انطباق این مدل با مدیریت مکان ها و فضاهای شهری
تعیین گردد و با استقرار این سیستم گامی نو در راه توسعه فضاهای شهری برداشته و شرایطی برای توسعه
پایدار مکان ها و فضاهای شهری بویژه پیاده راه های شهری ایجاد شود .
کلید واژه :پیاده راه شهری ،سیستم بهداشت ایمنی و محیط زیست

سایر آثار 444 
فرآیند برداشت طول ترک در تیرچه بتنی و آسفالتی
فریدون مقدس نژاد ،علیرضا نوری

چکیده:

یکی از بزرگترین مشکالت ساختارهای بتنی و آسفالتی ،رشد ترک در این ساختارها است .فرآیند ثبت شده
توسط مخترعین ،با بیان یک روش جدید و ارزان به منظور ارزیابی آزمایشگاهی رشد ترک در تیرچه های
بتنی و آسفالتی ،سیستم پایش جدیدی را با استفاده از مقاومت الکتریکی پوشش گرافیتی ارائه نموده است.
رشد ترک با کاهش سطح رسانای جریان الکتریسیته می تواند منجر به افزایش مقاومت الکتریکی ماده گردد
که با کالیبراسیون و ارزیابی این کاهش مقاومت الکتریکی می توان سیستم پایش نوینی را برای روسازیها و
سازه های بتنی عرضه کرد.
کلید واژه :رشد ترک ،بتن ،آسفالت ،گرافیت
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بازآفرینی باغ ایرانی
محمدرضا جاجرمی مقدم-حسین مقصودی

چکیده:

شهر به عنوان مهم ترین سکونتگاه بشر امروزی همواره از دیدگاه های مختلف مورد توجه و بررسی بوده
است .حفظ و توسعه فضای سبز شهری از جمله مواردی می باشد که در زمینه مدیریت شهری ،به ویژه در
سال های اخیر در اغلب کشورهای جهان مطرح گردیده است .خصوصاً در این میان آنچه که بیشتر مورد
توجه است ایجاد فضای سبز و پارک هایی است که به صورت موضوعی ( )Theme parkکارکرد داشته
باشند که حول محور یک یک یا چند موضوع کاربردی برای بازگو کردن و بازنمایی شخصیت و خصوصیات
فرهنگی یک منطقه با کمک تکنولوژی احداث می شوند .پارک های موضوعی شهر سبزوار نظیر پارک
ترافیک ،پارک شهدای گمنام ،پارک سالمت ،پارک بانوان در سنوات گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته
بودند؛ لذا تصمیم بر این شد که با احداث یک باغ ایرانی فی مابین دو هسته جمعیتی شهر سبزوار و شهرک
توحید و ساخت آن به سبک کامالً سنتی و با افزودن المان هایی نظیر چراغ گردسوز ،عالءالدین ،ساعت،
آسیاب آبی ،کبوتر خانه و غیره در واقع باعث شود که جوانان و کودکان و نسل آینده بانحوه کارکرد و سبک
زندگی نیاکان و گذشتگان خود بیشتر آشنا شوند ،چرا که استفاده صحیح از زمین ،بهره گیری از نور خورشید،
نیروی باد و مصالح بومی در معماری از زوایای پنهان زندگی گذشتگان بوده و در واقع می تواند راهگشا و
مشوق نسل های حاضر و فرآوربی آیندگان باشد .اینجانب بسیار خرسندم که قدمی هرچند کوچک در جهت
باز آفرینی آثار سنتی کشورمان برداشته و امیدوارم که مورد استقبال شهروندان عزیز سبزواری قرار گیرد.
شهرداری سبزوار کتاب مذکور را در مورخه  72/4/44جهت استحضار به مرکز مطالعات شهر تهران ارسال
نموده است
کلید واژه :باغ ،ایرانی ،بازآفرینی

سایر آثار 444 
مدیریت دانش مراسم و مناسبت های مختلف در منطقه  1شهرداری تهران
الهام رحمت آبادی

چکیده:

امروزه سازمان های موفق به منظور فراهم آوردن شرایط ادامه حیات هوشمندانه و دانش محور در محیط
رقابتی به کمک مدیریت دانش اقدام به دگرگونی ،نوآوری و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و در نهایت بهبود
عملکرد سازمان ،می نمایند .در همین راستا و با توجه به اهمیت این موضوع طی چند سال اخیر ،مدیریت
دانش به عنوان موضوعی استراتژیک در کانون توجه شهرداری تهران قرار گرفت .در این بین شهرداری
منطقه  4نیز هوشمندانه با طرح پروژه"مدیریت دانش" در این مسیر قرار گرفت و با طرح این مسئله رسالت
خطیری را عهده دار شد .در بررسی ها و برآوردهای اولیه عدم پایداری کارکنان و ذخیره سازی و قابلیت
بازیابی و تسهیم دانش از فردی به فرد دیگر ،از جمله چالش های اساسی برای منطقه  4محسوب می شد ،به
همین منظور منطقه  4با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران پروژه مطالعاتی "مدیریت دانش
مراسم و مناسبت های مختلف در منطقه  4شهرداری تهران"را در دستور کار خود قرار داده است .از آنجا که
استقرار مدیریت دانش ،علمی نوین است و با توجه به این که شهرداری منطقه در آغاز راه استقرار مدیریت
دانش قرار دارد ،به ضرورت مطالعات پایه در این پروژه مطالعاتی مراحل زیر طی شده است.
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تحلیل نقش منافع فردی و اجتماعی در احیای خانه های با ارزش تاریخی
نمونه موردی :خانه های با ارزش تاریخی محله جلفای اصفهان
هاجر ناصری اصفهانی

چکیده:

خانه های تاریخی به عنوان میراث فرهنگی غیر منقول همانند کاالی عمومی هستند که استفاده شخصی
مانع از بهره مندی سایر افراد جامعه از ارزشهای نهفته درآن نمی شود.بدین خاطر دارای منفعت اجتماعی
است.با گذر زمان و تحوالت شیوه زندگی،کالبد دیروز ممکن است پاسخگوی کارکرد امروز نباشد و منجر
به عدم استفاده پویا ونگهداری نامطلوب آن شود و همین امر موجب آن شده که در شرایط کنونی حفاظت
خانه های تاریخی،ماهیتاً هزینه زا باشد.مالکان خانه های تاریخی،به تنهایی هزینه های مستقیم و
غیرمستقیم آن را متحمل می شوند .از یک سو هزینه های تعمیر و نگهداری اثر و از سوی دیگر هزینه
فرصت حفاظت به علت محدودیت حقوق مالکیت و به واسطه قوانین حفاظتی آثار تاریخی ،منجر به تهدید
منافع فردی مالکان شده است.یکی از وظایف برنامه ریزان ومدیران شهری در مقام تصمیم سازان و تصمیم
گیران شهر،توجه به منافع فردی و رعایت حقوق شهروندی در راستای حفاظت و افزایش منافع اجتماعی
است .ازاین رو پژوهش حاضر درپی تحلیل نقش منافع فردی و اجتماعی در حفاظت خانه های ارزشمند
تاریخی می باشد.محدوده مطالعاتی پژوهش،محله تاریخی جلفای اصفهان است.هزینه فرصت امکان بهره
وری ملک به عنوان منفعت از دست رفته مالکان در حفاظت خانه های تاریخی،بر اساس تحلیل هزینه –
فایده محاسبه گردید که مقدار آن متناسب موقعیت و ویژگیهای هر قطعه-پالک تاریخی متفاوت بود.براساس
تحلیلی از سیاست حمایتی مدیریت شهری ،مبنی بر ارزش افزا کردن ابنیه تاریخی با بخشش عوارض بر
ارزش افزوده تغییر کاربریها ،مشخص شد این رویکرد در مورد بسیاری از امالک تاریخی جوابگوی هزینه
فرصت حفاظت نمی باشد وغالباً ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربریها در مقابل هزینه فرصت تحمیل شده
به مالکان،ناچیز است.منفعت اجتماعی خانه های تاریخی براساس مفهوم مطلوبیت و ارتباط آن با تمایل به
پرداخت مردم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط بررسی شد.نتایج نشان داد که ارزش ریالی منفعت
اجتماعی خانه-های تاریخی 2/4درصد بیشتراز ارزش مالی آن در شرایط غیر تاریخی است.
کلید واژه :منفعت فردی و اجتماعی ،خانه های تاریخی ،هزینه فرصت

سایر آثار 444 
بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از وسایل بدن سازی در پارکهای شهر مشهد
باقر حق وردیان ،عفت امیر فوالدی

چکیده:

این پژوهش با هدف ارزیابی ایستگاههای بدنسازی پارکی شهرداری مشهد و در سطح توصیفی انجام شده
است .در این تحقیق نظر  444نفر از استفاده کنندگان وسایل بدنسازی پارکی شهری شهرداری مشهد که در
سه ماهه اول سال  47از این وسایل استفاده کرده اند مورد بررسی قرار گرفته است .در این طرح با استفاده از
روش خوشه ای تعداد 42ایستگاه به عنوان نمونه از مجموع  454ایستگاه بدنسازی در مناطق  74گانه شهر
مشهد انتخاب شده است که در  44درصد ( 42مورد) از آنها حداقل  4نفر از ورزشکاران نظر خورد را در مورد
این وسایل ابراز نموده اند .ابزار جمع اوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق است که از
اعتبار ( آلفا بزرگتر از  )5/44و روایی ( محتوایی و بیرونی) باالیی برخوردار بوده و توانایی تعمیم نتایج به
جامعه آماری را دارد .اصلی ترین متغیر این تحقیق رضایت از وضعیت ایستگاههای بدنسازی پارکی بوده که با
استفاده از  75مولفه سنجیده شده است .نتیج نشان می دهد  44در صد از پاسخگویان نارضایتی و 44/4
درصد از آنها رضایت خاطر خود را نسبت به وضعیت ایستگاههای بدنسازی پارکی ابراز نموده اند .به عبارت
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
بارندگی) کمترین نمره رضایت پاسخگویان را به خود اختصاص داده است.
واژگان کلیدی :رضایت ورزش همگانی ،وسایل بدنسازی پارکی
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A Compromise Programming Model to Integrated Urban
 پرویز فتاحی،سعید فیاض

: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

سایر آثار 444 
نقش مدیریت شهری در کاهش نابرابریهای اجتماعی

پژوهش حاضر به بررسی نگرش مثبت نسبت به مدیریت شهری  ،نابرابریهای اجتماعی و رضایت شهروندان
از خدمات شهری پرداخته است و هدف اصلی آن  ،کاهش نابرابریهای اجتماعی موجود در شهر توسط
سیاستهای شهری و نیز ایجاد زمینههایی برای مشارکت شهروندان در امور شهر به منظور استفاده از
تواناییهای آنان و نیز شناخت مشکالت آنان از نزدیک میباشد .در این پژوهش براساس مطالعات انجام
شده و با توجه به اطالعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه که توسط  755شهروند باالی  74سال تکمیل
شده است و تحلیل آنها به روش  spssبه این نتایج دست پیدا کردهایم که اکثر شهروندان از خدمات شهری
ارائه شده و نیز امکانات شهری رضایت چندانی ندارند اما براین عقیده هستند که با مشارکت آنها و اتخاذ
تصمیماتِ صحیح مدیران شهری میتوان نابرابریهای اجتماعی را به حداقل رساند.
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ارزیابی کیفیت همساختی پارک های نهج البالغه و جوانمردان
مجتبی حسن زاده

ارتباط انسـان و محیـط مصنـوع همواره مورد توجه معماران و طراحان محیطی قرار داشته است .همچنین
این ارتباط مبنای کار دستگاه های اجرایی نیز می باشـد .اما درک متخصصـان و مسئولین از این ارتباط
همواره تحت تاثیـر پیـش داوری هـا یا ساده انگاری بوده است .دیدگاه های جبرگرایـی کالبـدی که در
دوران مدرن بین تمام متخصصان همه گیـر شد برپایه چنین درک غیر واقعی از ارتباط انسان و محیط بوده
است که منجر به اشتباهات زیادی در عرصه شهرسازی و معماری شد .با پیدایش روانشناسی اکولوژیک بر
اساس کارهای ارزشمند راجر پارکر و هربرت رایت در اواخر دهه  7445زمینه مناسبی برای شناخت درست
نحوه ارتباط و اثرگذاری انسـان و محیط شکل گرفت .از همـان آغاز توجه معمـاران و طراحـان محیطـی را
به خود جلب کرد .در این روش رفتار انسـان در بستـر واقعی آن مطالعه و در آن از روش های علمی و شبه
علمی استفاده می شود .در ایران تجارب بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد .در نظام آموزشی معماری و
طراحی شهری و طراحی منظر نشانی از دروس مرتبط با حوزه روانشناسی وجود ندارد .این پژوهش عالوه بر
ضرورت آن در حوزه علم در حوزه عمل که نیاز به راهکارهای درست ،بدون ابهام و مستند است نیز می تواند
بسیار راهگشا باشد .شناخت رفتارها ،نیازها و تمایالت شهروندان ایرانـی در مواجهـه با فضـاهـای شهـری
که غالبـاً دستخـوش پیش داوری ها و حدسیات است از مهمترین دستاوردهای این تحقیق خواهد بود .این
شناخت مبنای محکمی برای ارزیابی و طراحی بهتر محیط شهری برای ما فراهم خواهد کرد.

447  سایر آثار
MBآنالیز تصفیه شیرابه تهران بوسیله
سعادت وحدانی

: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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بازتعریف فرایند تهیه طرحهای توسعه شهری در ایران با استفاده از دانش آینده پژوهی
ایمان بدیعی

چکیده:

اشتباهات فاحش در پیش بینی ها در زمینه جمعیت ،عدم تحقق پیش بینی های اقتصادی ،عدم تحقق تراکم
های ساختمانی پیشنهادی ،عدم تحقق سرانه های پیش بینی شده ( تحقق  44درصد در بخش تجاری و
خدمات انتفاعی 44 ،درصد برای فضای سبز و ورزشی و برای خدمات عمومی  45درصد) ،گسترش شهر در
جهات خالف مورد نظر طرح (تقریبا 25درصد) و در نتیجه عدم تحقق شبکه و استقرار خدمات و  ...موجب
شده که ساختار پیشنهادی طرح درهیچ شهری به شکل کامل مطابق طرح شکل نگیرد .به دالیل فوق الذکر
و به منظور ایجاد آمادگی در برابر آینده های ممکن ،کسب نمای کلی از آینده های درحال ظهور ،دریافت و
درک زودهنگام هشدارها ،کسب موقعیت برتر در رقابتها ،سازگاری با تغییرات وکمک به ارائه نظریه های نو،
مجموعه ای از ابزارهای آینده پژوهی ،در برنامه ریزی شهری و منطقه ای می تواند روشی نوین را پیش رو
قرار دهد .در میان ابزار های پیش بینی ،طراحی سناریو روشی موثر و جذاب برای تدوین چشم اندازها و
استراتژیهای شهری به نظر میرسد .این تکنیک پیش بینی ،کیفی است و شهود و تجزیه و تحلیل منطقی را
ترکیب مینماید و معموال نیاز به همکاری گروهی از کارشناسان دارد .برای اغلب آینده پژوهان ،توسعه سناریو
محصول آرمانی مطالعات آینده است زیرا عمیقا خالق است و می تواند عدم قطعیت را به کار بندد.
کلید واژه :آینده پژوهی ،شهرسازی ،برنامه ریزی شهری ،عدم قطعیت

سایر آثار 444 
بررسی و سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن ،واحد همسایگی و
محله
مطالعه موردی :مجتمع مسکونی پزشکان فارابی
محمدهادی غیائی ،شراره عظیمی ،دکتر پویان شهابیان

چکیده:

نظریه رضایتمندی سکونتی بر پایه تفاوت بین زندگی واقعی خانوادهها و آرزوهای آنها از شرایط مسکن و
محیط اطراف آن شکل گرفته است .بنابراین مطالعه سعی دارد تا با بررسی تعاریف و مدلهای مختلف ارائه
شده در مورد رضایتمندی سکونتی ،عوامل تاثیرگذار بر آن را در ارتباط با متغیرهایی همچون مسکن همراه با
لیستی از شاخصهای جزییتر با توجه به تجربه کشور مالزی و آزمایش آن در نمونه موردی ،تدوین نماید.
پژوهش از نوع نظری– تجربی بوده و الگوی مفهومی آن بر اساس روش تحقیق تحلیلی -توصیفی میباشد.
نتایج بررسیها نشان میدهد که عوامل مهم تاثیرگذار بر میزان رضایتمندی سکونتی شامل خصوصیات افراد
ساکن ،عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی مسکن و جامعه و از همه مهمتر همراستا بودن نیازها و
آرزوها میباشد .همچنین با توجه به اشتراک برخی از متغیرهای تاثیرگذار بر میزان رضایتمندی ،بسیاری از این
عوامل از ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی کشور و جامعه مورد مطالعه تبعیت میکنند.
کلید واژه :رضایتمندی سکونتی ،شاخصها ،سنجش میزان رضایتمندی
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برنامه ریزی استراتژیک خدمات یکپارچه رفاهی زائران و گردشگران مذهبی شهر مشهد
مهدی سقایی

چکیده:

گزارش حاضر به عنوان گزارش نهایی برنامه ریزی استراتژیک خدمات یکپارچه رفاه زائران و گردشگران
مذهبی شهر مشهد تهیه شده است .در این گزارش با توجه به بنیان های نظری و تعاریف تثبیت شده یا
ابداعی مطالعه کنندگان ،مطالعات میدانی و همچنین مطالعه و تحلیل متون تهیه شده یا گردآوری شده در
مرحله اول شناخت فرایندهای زیارت در سه سطح "منظومه زیارت""،متن فضایی زیارت" و "زیارت" ،ابتدا
مراحل سفر زیارتی و نیازها و خواسته های زایران در هر مرحله و شیوه های پاسخگویی به آنها بررسی و
تدوین گردیده ،و از این راه با توجه به اهداف کلی طرح ،راهبردهای اساسی در مقیاس کالن تدوین شده
است .سپس با شناخت و تحلیل عوامل موثر چهارگانه در هر یک از حوزه های خدماتی عرصه رفاه
گردشگران ،به روش برنامه ریزی راهبردی و کمی کردن تاثیرات و میزان اهمیت هریک از عوامل عمده،
راهبردهای فرعی نیز به دست آمده است.
کلید واژه :منظومه زیارت ،متن فضایی زیارت ،خدمات رفاهی

444  سایر آثار
بهبود کیفیت خدمات محیط زیست شهری جهت توسعه پایدار
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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بهداشت روان و محیط شهری
احسان کاظمی

بیماری هـای روانـی امـروزه در سراسـر دنیـا و به نسبـت بیشتـری در کشـورهـای در حـال توسعـه در حال
افزایـش اسـت .طبـق نظر کارشناسان سازمـان جهانـی بهداشـت ،بیش از  7455میلیون نفر از جمعیت
جهان از اختالالت عصبی ـ روانی و روانی ـ اجتماعی رنج مـی برنـد و نزدیـک به  45درصـد از کل
مراجعـان به مراکـز بهداشتی عمومی در جهان را تشکیل می دهند .از آنجا که زندگی شهری بر مبنای روابط
پیچیده اجتماعی حیات و بقاء می یابد و تاثیر متقابل افراد در فضای شهری می تواند زمینه های بروز و
ظهور انواع مشکالت و آسیب های رفتاری و روانی را به همراه داشته باشد ،لذا توجه به بحث سالمـت روانی
شهـرونـدان بـرای افزایـش رضـایـت از زندگـی شهـری از مهم ترین وظایف مدیریت شهری و تمامی
سازمان ها و نهادهـای مرتبط با زندگـی شهـری است .اگر باور داشته باشیم که هدف مدیریت شهری،
افزایش کیفیت زندگی شهری است باید به بهداشت شهری به عنوان کلیدی ترین مفهوم کیفی و از آن جمله
بهداشت روانی شهروندان توجهی خاص مبذول نماییم .امروزه شهرها در معرض دو نوع عمده از خطرها قرار
دارند  :خطرات طبیعی (زلزله ،سیل ،طوفان ،خشکسالی ،رانش زمین و  ) ....و خطرات ناشی از فناوری های
نوین .وجود این خطرات نوع دوم سبب شد تا برنامه ریزان شهری به دنبال مفهومـی آرمـانی به نام « شهر
سالم » باشنـد .در واقع در طـرح شهر سالم  ،بهداشـت از جنبه های اساسی زندگی شهری محسوب گردیده
و در خدمت توسعه پایدار شهری به کار گرفته می شود.

سایر آثار 444 
بهینه سازی سیستم های  CHPبرای ساختمان های شهری
جالل الدین صدری

چکیده:

در این مقاله به بررسی سیستم های تولید همزمان برق و حرارت در ساختمان های شهری پرداخته شده است
که با بکارگیری این سیستم نه تنها بخش اعظمی از هزینه های شهرداری که صرف هزینه برق؛ سرمایش و
گرمایش و  ...ساختمان های اداری؛ بوستان ها؛ و تمامی زیرمجموعه های شهرداری می شود که در نهایت
درآمد کالنی نیز از طریق فروش برق و یاحتی موارد دیگر بدست خواهد آورد که به نظر می رسد در مجموع
نقش بسیار مهمی در کاهش چشمگیر هزینه های شهرداری و افزایش چشمگیر درآمد های شهرداری خواهد
داشت .سیستم های تولید همزمان مورد بررسی ،ژنراتورهای گازسوز ،پیل های سوختی و میکروتوربین ها می
باشند .برای انتخاب سیستم تولید همزمان مناسب برای یک ساختمان ؛ اداره؛ بوستان و تمامی زیرمجموعه
های شهرداری( ودر نهایت تمامی ساختمان های شهری) مالحظات بسیار مهمی می-بایست مدنظر قرار
گیرد .در این مقاله از دو معیار اساسی نرخ حرارت به توان و نرخ صرفه جویی در انرژی بهره گرفته شده است.
ازین رو در مقدمه ،به بررسی سیستم های تولید همزمان و نقش آن ها در مدیریت سمت تقاضا پرداخته شده
است .در بخش دوم مقاله ،بیان مسئله و نمونه عملی مورد بررسی ،شرح داده شده است .در بخش سوم به
ارزیابی کامل و انتخاب بهینه سیستم های تولید همزمان برای ساختمان ها در قالب مثال عنوان شده پرداخته
شده است و در بخش آخر ،نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.
کلید واژه ،CHP :تولید همزمان برق و حرارات و سرما ،مدیریت انرژی

 چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری 444

 مقایسه ایران و استرالیا:پایداری در آموزش معماری
محمد طالقانی و دیگران

: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

سایر آثار 444 
پهنهبندی خطر رویدادهای رادیولوژیک در فضای کالبدی
حسین کریمی آشتیانی

چکیده:

مدیریت بحران در محیطهای شهری ،لزوم به خدمتگیری انواع راهکارهای مدرن را برای بهبود مدیریت
ایجاب مینماید .هدف هر نوع سیاستگزاری ،تعیین استراتژی ،روش مدیریتی و فنآوری که در این حوزه
استفاده میگردد؛ ایجاد بستری برای تصمیمگیری موثرتر مدیران شهری است .پیچیدگی حوزهی مدیریت
بحران شهری و حساسیت باالی مخاطرات غیرطبیعی ،سبب گردیده است تا طیف گستردهیی از این فعالیتها
و تجربیات ،متوجه بهبود تصمیمگیریهای مربوط به مدیریت بحران در شهرها گردد .این تحقیق نیز با درک
نیاز فوق در شهر تهران ،با استفاده از  ،GISضمن جانمایی مراکز کار با پرتو ،پراکندگی و تجمع این مراکز را
در شهر تهران مشخص نموده و با توجه به ماهیت فعالیت و ریسک آنها ،مناطق شهر تهران را برای
شدیدترین سوانح پرتوی احتمالی ،بر اساس مقیاس بینالمللی رویدادهای پرتوی ( )INESرتبهبندی خطر
نموده است؛ تا بر اساس این پهنهبندی ،نواحی پرخطر از دیدگاه پرتوی مشخص گشته؛ پاسخگران اولیه و
نیروهای امدادی ،آموزشهای الزم در این زمینه را متناسب با این پهنهبندی خطر ،فرا گرفته و مدیران
شهری ،آمادگی الزم را جهت پاسخ به چنین حوادثی داشته باشند.
کلید واژه :پهنهبندی خطر پرتوی ،GIS ،مدیریت شهری ،مدیریت بحران
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تعیین شاخص ها و اندازه گیری پراکنده رویی شهری کالنشهر شیراز با تاکید بر مالحظات
کالبدی
نرجس خرسند

چکیده:

یکی از راهکارهای مدیریتی برای کنترل پراکنده رویی شهری تعیین دقیق شاخص های تاثیر گذار در میزان
رشد آن می باشد .شیراز کالنشهری است که رشد جمعیت شتابانی را شاهد بوده است .این تحقیق سعی در
تعیین شاخص های اندازه گیری پراکنده رویی شهری با تاکید بر مالحظات کالبدی دارد .شاخص های
هندسه فرکتال ،آنتروپی ،ضریب جینی و خود همبستگی فضایی به عنوان مهم ترین شاخص های کالبدی
که نشان-دهنده میزان بی نظمی ،الگوی فضایی رشد و پراکنده رویی شهری کالنشهر شیراز می باشند،
اندازه گیری شدند .همچنین استفاده از آنتروپی و ضریب جینی نیز به خوبی نشان دهنده مقدار بی نظمی و
پراکنده رویی می باشند .از شاخص های خود همبستگی فضایی برای بیان تجمع و نحوه توزیع در سطح
شهرها نیز استفاده شد (ضرایب موران و  .)Gمقادیر بدست آمده برای کالنشهر شیراز باکالنشهرهای تهران و
مشهد و نیز کالنشهر سیدنی به عنوان یک نمونه خارجی مقایسه شده که همگی در جهت تایید مقدار بیشتر
پراکنده رویی شهری شیراز نسبت به این کالنشهرها می باشند.
کلید واژه :پراکنده رویی شهری ،اندازه گیری پراکنده رویی ،هندسه

سایر آثار 447 
تبیین همسویی پروژه های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان
مطالعه موردی ناحیه  3منطقه  5شهرداری تهران
سیده فاطمه حسینی

چکیده:

امروزه با پیچیده تر شدن ساختارها و وظایف سازمان ها در عرصه های مدیریت شهری ،وظایف شهرداری به
عنوان مهمترین نهاد غیر دولتی بیش از پیش شده است  .شهرداری به عنوان یک سازمان ارایه دهنده
خدمات شهری به ساکنان شهری زمانی دارای عملکرد موفق خواهند بود که بتوانند آسایش و رفاه شهروندان
را فراهم نمایند .عملکرد مناسب و کارآمد این سازمان ها موجب ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در اداره
امور شهر و انجام فعالیت های مربوطه خواهد شد و موجب افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد .سوال
اصلی در این پژوهش این است که آیا میان پروژه های عمرانی شهرداری و نیاز شهروندان همسویی وجود
دارد ؟ به بیان دیگر آنچه شهرداری در قالب پروژه های عمرانی در سطح شهر اجرا می کند همان نیازهای
شهروندان است ؟ در این خصوص آگاهی  ،رضایت و مشارکت شهروندان را در خصوص پروژه های عمرانی
شهرداری ( مطالعه موردی ناحیه  4منطقه 4شهرداری تهران ) موردسنجش قرار دادیم
کلید واژه :پروژه ،شهروند ،شهرداری ،مشارکت ،رضایت
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تحلیل چگونگی خلق شهر دانش محور در کالنشهر اصفهان بر اساس مدل استراتژیکSWOT
جعفر کریمی

چکیده:

شهر دانش محور شهری است که هدف آن رسیدن به توسعه دانایی محور است که این مهم از طریق ایجاد،
تقسیم ،به روزرسانی و سنجش مستمر دانش انجام می پذیرد .که کالنشهر اصفهان نیز از این قانون مستثنی
نبوده است و تالش های گسترده ای را در زمینه دانش محوری انجام یا در دست اقدام دارد که باید با سیستم
پایش همه جانبه و نظارت کلی و جزئی و نیز تحلیل های استراتژیک ،این اقدامات را در مسیر مناسب هدایت
نموده و در راستای جامعه دانش محور ارائه نمود .این پژوهش نیز در این راستا و بر اساس روشی تحلیلی-
توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در این زمینۀ و استفاده از مدل راهبردی  SWOTبه تدوین استراتژی
ها و راهبردهای اساسی در زمینۀ دانش محوری در اصفهان اقدام نموده است .نتایج بیانگر آن بودند که؛
فراهم شدن زیرساخت های دسترسی به شبکه های اطالعاتی با بهره مند شدن از امتیاز وزنی  5/42در
جایگاه نخست نقاط قوت ،فقدان برنامه ریزی راهبردی در بخش علم و فناوری با امتیاز وزنی  5/444در
جایگاه نخست ضعف ها ،توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت با امتیاز وزنی  5/444باالترین امتیاز
وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت های موجود و تناسب کم نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی با
نیازهای علمی و نوآوری اصفهان با امتیاز وزنی  5/224در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد .در این زمینه
مهم ترین راهبردهای اساسی را نیز می توان ،ارائه یک چهارچوب اساسی در گسترش فناوری اطالعات و
اینترنت در سطح جامعه به طور متوازن و هماهنگ ،تأسیس و توسعۀ هر چه بیشتر مراکز رشد علمی و پارک
های علم و فناوری در سطح جامعه و تالش در راستای ایجاد جامعه ای دانش محور برای نیل به جامعه ای
توانمند و کوشا و تالش برای ایجاد تناسب میزان نیاز و تولید نیروهای تحصیل کرده در اصفهان و استفاده
بهینه از نیروهای جوان تحصیل کرده برای نیل به اهداف اساسی توسعۀ و پیشرفت ،بیان کرد.
کلید واژه :دانش محوری ،توسعه ،کالنشهر اصفهانSWOT ،

سایر آثار 444 
تدوین سند توسعه محله فدک منطقه  1شهر تهران و ارائه الگوی مطلوب
دکتر سید یعقوب موسوی

چکیده:

برنامه ریزی به منظور توسعه شهر تهران در دو شیوه و الگوی متفاوت از لحاظ سابقه نظری و تجربی
برخوردار است .نخست طراحی و سیاست گذاری در بعد کالن آن و دیگری تهیه و تدارک برنامه توسعه در
بعد و مقیاس کوچک است .آن چه که از آغاز شکل گیری شهر تهران تا کنون تدوام داشته است اجرای مدل
و برنامه نخست بوده است .این موضوع آثار و نتایج نه چندان مطلوب و با توجه به حجم سرمایه گذاری های
زیاد تاثیرات منفی در فرایند توسعه جامع شهر ایجاد کرده است .رشد متورم بورکراسی مدیریت
شهری و فقدان زمینه سازی به منظور مشارکت جامع شهروندان در امور شهری از جمله تبعات رشد مدیریت
شهری متمرکز و یا مرکز گرا بوده است .به دنبال نقد از مدیریت شهری تمرکزگرا و سیاست گزینی به منظور
فراهم کردن شرایط توسعه شهری مردم گرا و متکثر و تمهید شرایط نظارتی و سیاست سازی مدیریت
شهری مرکزی نقد و ارزیابی از شیوه نخست منجر به ظهور رویکرد و نظام محله گرایی در برنامه ریزی
شهری گردید.

مدیریت و توسعه محله گرا وجه زمینه ساز و توسعه ساز نظام جامع مدیریت شهروند پذیری شهری است .در
الگوی جدید توسعه شهری توجه اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری معطوف به واحد های فضایی و
اجتماعی هسته ای در شهر یعنی محله های شهری است که دارای هویت و ساختار نسبتا متفاوت و خاص
هستند .محور قرار دادن محله های شهری به عنوان بنیاد اولیه نظام برنامه ریزی شهر تهران فرایند تحول در
سیاست گذاری شهری سال های اخیر در نهادهای تصمیم ساز شهری است .تهران ترکیبی از محله های
مختلف شهری است .محله های دارای اهمیت و اعتبار تاریخی و کارکردی و نیز محله های شهری جدید و
نوحیات که برای رسیدن به هویت و اصالت با دوام خود نیاز به گذشت زمان و فراهم شدن شرایط اجتماعی و
کارکردی الزم دارند.

برنامه ریزی محله های شهری کالن شهر تهران به دلیل ساختار پیچیده فضایی و اجتماعی مستلزم استفاده
از مبادی و اصول شهرسازی نوین است که در آن سهم بررسی های تجربی و استفاده از آن در سیاست
سازی توسعه در بعد واحد اجتماعی و فضایی محله از اهمیت و اولویت باالیی برخوردار است .به دلیل بافت
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گوناگون و بعضا متضاد و متفاوت محله های شهری از لحاظ ساختار توسعه و رشد و یا نیازها و ضرورت های
عاجل مطالعه میدانی به منظور تولید سند خاص توسعه هر محله است.

طرح تهیه سند توسعه محله شهری در ادامه سیاست های شهری شهرداری در سال های اخیر به دنبال تهیه
شناسنامه محله های شهر تهران به سفارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مورد به مناطق
مختلف شهرداری ابالغ گردید .محله شهری فدک به دلیل شرایط خاص و اهمیت کارکردی آن در منطقه به
عنوان محله هدف انتخاب گردید .فدک از جمله محله های نسبتا قدیمی و دارای اعتبار و جاذبه های محله
ای در منطقه  4شهرداری تهران در ناحیه بزرگ نارمک است .تولید سند توسعه محله فدک مستلزم عملیات
مختلف تحقیق و بررسی بوده است  .نخست با استفاده از روش مطالعه میدانی و به کمک مصاحبه با افراد
موثر و نیز پاره ای از مدیران شهری و نیز بازخوانی اسناد فرادستی اطالعات و داده های مورد نیاز فراهم و
مورد تحلیل قرار گرفت .تهیه مدل امکان سنجش نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدید های کنونی
در جهت توسعه محله را برای ما ممکن گردانید .سپس  sowtبا استفاده از نتایج یافته ها و ارزیابی اطالعات
در دسترس سیاست ها ,روش ها مراحل ,اولویت های الزم در جهت برنامه ریزی اجرایی
توسعه محله تعیین گردید .نتایج حاصل از بررسی فوق مبین ظرفیت ها و محدودیت های فضایی و اجتماعی
به منظور برنامه ریزی توسعه محله است .ساختار فضایی طراحی شده و کم و بیش دارای کارکرد شهری
مورد انتظار و نیز باال بودن سطح جاذبه و رضایتمندی از زندگی در محله از نظر ساکنین و برخی دیگر از
عناصر شهری زمینه سرمایه گذاری در جهت توسعه را مورد توجیه قرار می دهد .مهمترین مانع و محدودیت
فقدان بافت اجتماعی توسعه یافته ,پائین بودن سطح مشارکت محله ای ,محدودیت دامنه و قدرت عمل
بخش خصوصی و در نهایت محدود بودن ظرفیت فضایی محله شهری فدک است.

سایر آثار 444 
تدوین سند توسعه محله مدائن منطقه  1شهر تهران و ارائه الگوی مطلوب
دکتر سید یعقوب موسوی

چکیده:

برنامهریزی به منظور توسعه شهر تهران در دو شیوه و الگوی متفاوت از لحاظ سابقه نظری و تجربی
برخوردار است .نخست طراحی و سیاست گذاری در بعد کالن آن و دیگری تهیه و تدارک برنامه توسعه در
بعد و مقیاس کوچک است .آن چه که از آغاز شکل گیری شهر تهران تا کنون تدوام داشته است اجرای مدل
و برنامه نخست بوده است .این موضوع آثار و نتایج نه چندان مطلوب و با توجه به حجم سرمایه گذاری های
زیاد تاثیرات منفی در فرایند توسعه جامع شهر ایجاد کرده است.

رشد متورم بورکراسی مدیریت شهری و فقدان زمینه سازی به منظور مشارکت جامع شهروندان در امور
شهری از جمله تبعات رشد مدیریت شهری متمرکز و یا مرکز گرا بوده است .به دنبال نقد از مدیریت شهری
تمرکزگرا و سیاست گزینی به منظور فراهم کردن شرایط توسعه شهری مردم گرا و متکثر و تمهید شرایط
نظارتی و سیاست سازی مدیریت شهری مرکزی نقد و ارزیابی از شیوه نخست منجر به ظهور رویکرد و نظام
محله گرایی در برنامه ریزی شهری گردید .مدیریت و توسعه محله گرا وجه زمینه ساز و توسعه ساز نظام
جامع مدیریت شهروند پذیری شهری است .در الگوی جدید توسعه شهری توجه اساسی در برنامه ریزی و
مدیریت شهری معطوف به واحد های فضایی و اجتماعی هسته ای در شهر یعنی محله های شهری است که
دارای هویت و ساختار نسبتا متفاوت و خاص هستند .محور قرار دادن محله های شهری به عنوان بنیاد اولیه
نظام برنامه ریزی شهر تهران فرایند تحول در سیاست گذاری شهری سال های اخیر در نهادهای تصمیم ساز
شهری است .تهران ترکیبی از محله های مختلف شهری است .محله های دارای اهمیت و اعتبار تاریخی و
کارکردی و نیز محله های شهری جدید و نوحیات که برای رسیدن به هویت و اصالت با دوام خود نیاز به
گذشت زمان و فراهم شدن شرایط اجتماعی و کارکردی الزم دارند .برنامه ریزی محله های شهری کالن
شهر تهران به دلیل ساختار پیچیده فضایی و اجتماعی مستلزم استفاده از مبادی و اصول شهرسازی نوین
است که در آن سهم بررسی های تجربی و استفاده از آن در سیاست سازی توسعه در بعد واحد اجتماعی و
فضایی محله از اهمیت و اولویت باالیی برخوردار است.

به دلیل بافت گوناگون و بعضا متضاد و متفاوت محله های شهری از لحاظ ساختار توسعه و رشد و یا نیازها و
ضرورت های عاجل مطالعه میدانی به منظور تولید سند خاص توسعه هر محله است .طرح تهیه سند توسعه
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محله شهری در ادامه سیاست های شهری شهرداری در سال های اخیر به دنبال تهیه شناسنامه محله های
شهر تهران به سفارش مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران مورد به مناطق مختلف شهرداری ابالغ
گردید حله شهری مدائن به برخورداری از ویژگی های کارکردی شهری و نیز بافت محله ای رو به رشد در
منطقه به عنوان محله هدف انتخاب گردید .محله شهری مدائن از جمله ناحیه های نسبتا قدیمی است که
طی دهه های اخیر جمعیت زیادی را در خود اسکان داده است .مدائن محله شناخته شده در منطقه 4
شهرداری در نارمک تهران است که مستعد توجه و هدف در برنامه ریزی توسعه محله ای است .تولید سند
توسعه محله مدائن مستلزم عملیات مختلف تحقیق و بررسی بوده است .نخست با استفاده از روش مطالعه
میدانی و به کمک مصاحبه با افراد موثر و نیز پاره ای از مدیران شهری و نیز بازخوانی اسناد امکان سنجش
نقاط قوت و ضعف و نیز  sowtفرادستی اطالعات و داده های مورد نیاز فراهم و مورد تحلیل قرار گرفت .

تهیه مدل فرصت ها و تهدید های کنونی در جهت توسعه محله را برای ما ممکن گردانید .سپس با استفاده
از نتایج یافته ها و ارزیابی اطالعات در دسترس سیاست ها ,روش ها مراحل ,اولویت های الزم در جهت
برنامه ریزی اجرایی توسعه محله تعیین گردید .نتایج حاصل از بررسی فوق مبین ظرفیت ها و محدودیت
های فضایی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی توسعه محله است .ساختار فضایی طراحی شده و کم و بیش
دارای کارکرد شهری مورد انتظار و نیز باال بودن سطح جاذبه و رضایتمندی از زندگی در محله از نظر ساکنین
و برخی دیگر از عناصر شهری زمینه سرمایه گذاری در جهت توسعه را مورد توجیه قرار می دهد .مهمترین
مانع و محدودیت فقدان فضای مورد نیاز در توسعه ,پائین بودن سطح اقتصادی محلهای ،محدودیت دامنه و
قدرت عمل بخش خصوصی و نیز شهروندان عادی در محله است.

444  سایر آثار
توسعه مدل حفاظت و باززنده سازی یکپارچه
 پیروز حناچی،سمیه فدائی نژاد

: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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راهبرد پیوند فضایی–عملکردی کوهستان وساحل در پایداری توسعه گردشگری
نمونه موردی :حوزه آبخیزرودخانه کرگانرود تالش
دکتر مصطفی طالشی

چکیده:

در این پژوهش تالش آن است با تحلیل فضایی توانمندیها و ظرفیت های محیطی و اکولوژیک حوضه آبخیز
کرکانرود در ناحیه جغرافیایی تالش استان گیالن پیوند فضایی کوهستان و ساحل مورد بررسی قرار
گیرد.ناحیه جغرافیایی تالشدرشمال استان گیالن از ویژگیها و پتانسیلهای طبیعی ساحلی وکوهستانی فراوان
وآب وهوای مناسب جهت تفریح وگذران اوقات فراغت برخوردار است ،نتایج مطالعات کردشگری استان
همواره نشان می دهد که این ناحیه بعنوان یک کانون کردشگری تلقی نمی شود و کردشگران از این کانون
بعنوان یک کریدور کردشکری برای عبور بهره می کیرند .نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد کهبابهره
کیری از روش های تحلیل استراتژیک به کمک سوات پیوند فضایی کوهستان و ساحل در این حوضه آبخیز (
به فاصله کوتاه مکانی و زمانی)عالوه برتوسعه زیرساختها،تشویق و رشد بخش خصوصی کاهش خساراتمحیط
زیست وایجاد محیط مطلوب برایتوسعه کردشگری وخروج ناحیه از انزوای جغرافیایی را فراهم می اورد .زیرابا
هدایت سرمایه و تحرکات فضای متعادل جمعیت از شهربه کانون های بالقوه و بالفعل کردشگریروستایی
وپهنه هایی طبیعی شاهد پایداری کردشگری در این ناحیه جغرافیایی خواهیم بود و با اندک تغییراتی این
الگوی فضایی قابل تعمیم به سایر نواحی جغرافیایی در نوار ساحلی شمال و حتی در سواحل جنوبی کشور
خواهد بود.
کلید واژه :پیوند فضایی ،کوهستان ،ساحل ،پایداری گردشگری

444  سایر آثار
راهبردهای بهبود فضاهای فراغتی
علی حسینی

: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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شهر کارآفرین
هادی زارع -ناصر عبادتی-پیمان پورنصر خاکباز

چکیده:

ممکن است بیان شود که شهرهای کارآفرین قرنهاست که وجود دارند .در اصطالح ساختارهای رسمی و
استراتژی هایی که خالقیت اقتصادی را حمایت می کنند ،این موضوع واقعیت دارد اما این بحث ها شهر را به
عنوان ماشین هایی که ایجاد ثروت می کنند(بدون در نظر گرفتن شکل خاص آن) نگاه می کنند .بنابراین در
اندیشیدن به اهمیت نقش شهرهای کارآفرینی در ایجاد ثروت غافل میشوند .ادبیات دستگاه رشد و توسعه
شهری ،خلق ثروت را با مزیت پویایی سرمایه ترکیب نمی کند و شباهت های کمی با دیدگاه های ما دارد.
اما مطالعات دستگاه رشد شهری بیشتر مرتبط با استراتژی های توسعه یافته شهری و اتحاد سیاسی تا مباحث
محاسبات بین عددی است که از آن ها حمایت می کند و هم چنین طیف محدودی از استراتژی های
کارآفرینی را مثال زدند که ما در زیر به آنها اشاره میکنیم .در مجموع دیدگاه ما اهمیت مباحث کارآفرینی را
برجسته و آن را توصیف می کند که مرتبط با دوره بندی استراتژی هاست .بطور کلی آنچه که در ادبیات
ماشین رشد شهری از آن غفلت شده است .شهر کارآفرینی چیست؟ به طور خاص ما سه تعریف از شهرهای
کارآفرین ارایه می دهیم • :یک شهر کارآفرین استراتژی های خالقیت رقابت اقتصادی را از طریق دیگر
شهرها و محیط های اقتصادی حفظ و افزایش می دهد • .این استراتژی ها واقعی و انعطاف پذیرند و
استراتژی های مشروط نیستند ،بلکه به طور کم یا زیادی به طور واضحی فرمول بندی شده و در شکل
کارآفرین به طور فعال دنبال می شود • .موسسان شهرهای کارآفرین مباحث کارآفرینی را می پذیرند و
شهرها را به عنوان یک کارآفرین توصیف کرده و به عنوان کارآفرین عرضه می کنند .اولین و دومین معیار،
شهرهایی با عملکرد خوب اقتصادی را از شهرهای کارآفرین متمایز می کند .هر شهری که عملکرد خوبی
دارد کارآفرین نیست و هر شهر کارآفرین ،عملکرد خوبی ندارد .معیار دوم مستقیماً به شرایطی که در آن
شهرها میتوانند ادعا کنند که به صورت یکپارچه و استراتژیک عمل می کندو در آن شرایط اجتماعی خاص
قادر است منافع شهر را در آینده تأمین کند اشاره دارد .معیار سوم برای تمایز بین شهر کارآفرین از سیستم
شهر غیر کارآفرین است .سیستم های شهری و بلو کهای شهر انواع مختلف استراتژی های اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی -فرهنگی را دنبال میکنند .فقط برخی پذیرفتند که کارآفرینی به طور واضحی با استراتژی
کارآفرینی انطباق دارد .دیدگاه ما در مورد معیار اول و دوم منطبق و تحت تأثیر شومپیتر یک متفکر که سمبل
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سرمایه داری معاصر وکسی که کارآفرینی را به عنوان ایجاد فرصت برای کسب سود مازاد از طریق ترکیبات
جدید یا خالقیت به همراه هاروی متفکر هم ستیز وی در سرمایه داری پست مدرن که ایده هایی در تغییر
مدیریت گرایی شهری به کارآفرینی گرایی شهری ارایه داد ،میباشد .آنها در میان ماهیت کارآفرینی استراتژی
محور به منظور ارتقاء رقابت میان شهرها و مناطق تالش کردند.
کلید واژه :حاکمیت محلی ،کارآفرینی منطقه ای ،نوآوری
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ظرفیت تحمل در بافت تاریخی راهی برای توسعه
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

سایر آثار 444 
مسکن مطلوب و عوامل موثر بر آن
مریم اخوت ،محمدفرخ زاد

چکیده:

خانه بعنوان رویداد آغازین زندگی بشر از گذشته تا امروز همواره با او همراه بوده است ،بطوریکه نیاز انسان به
خانه بسیار فراتر از نیاز اولیه به سرپناه می باشد .این مکان برای ما از چنان اهمیتی برخوردار است که می
توان آن را مرکز دنیای فرد نامید .بنابراین باید بتواند در فضای درون و نمود بیرونی خود " مرکز دنیای فردی
بودن " را برآورده سازد .مساکن مطلوب در عین حالی که امکان ارتباط مناسب بین افراد خانواده را فراهم می
آورند از بروز مزاحمت های بصری ،صوتی ،روانی و امثال آن پیشگیری می کنند .لذا هماهنگی مسکن با
محیط پیرامونی نیز از شرایط الزم مطلوبیت مسکن است .از طرفی با توجه به اینکه طراحی باید با در نظر
گرفتن چگونگی تعامل انسان با محیط به ثمر رسد در این خصوص ،توجه به فرهنگ بعنوان یک ساختار
نظری و یک ویژگی برای بسیاری از موضوعات نظیر تفکر انسان ،رفتار و چگونگی انجام آن ،کامالً ضروری
به نظر می رسد.

مقاله حاضر با هدف تبیین الگوهای طراحی مسکن با توجه به مقوله فرهنگ و با لحاظ

کردن مفاهیمی چون مقیاس انسانی ،نیازهای انسان و ...به نگارش در آمده است .در این مقاله ،نقش مسکن
در تأمین هر دو بعد روحی و جسمی نیازهای انسان مورد بررسی قرار می گیرد .نتایج بررسی ها گویای آن
است که در مقوله شهرسازی و الگوهای طراحی معماری مسکن عالوه بر جنبه سرپناه بودن خانه به عنوان
نقش اصلی آن ،جنبه واالی خانه که ایجاد محیطی مطلوب و آرامش بخش برای زندگی که متناسب با
فرهنگ ساکنین آن است نیز می بایست بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.
کلید واژه :مسکن ،کالبد ،فرهنگ ،معنا
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کتاب ها

سایر آثار 444 
پروژه های شهری و راهکارهای مدیریتی
معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران

نظام مدیریت شهری از یک سازمان گسترده متشکل از تمام عناصر و اجزاء رسمی و غیر رسمی ذی ربط و
موثر در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف اداره ،هدایت کنترل و توسعه همه
جانبه و پایدار شهر تشکیل می شود و این نظام از نوع نظام باز و بسیار پیچیده انسانی و اجتماعی است که با
عنـاصـر و روابط بسیـار متنـوع و متعـدد مواجـه است .لذا شهرداری ها به عنوان تنها نهاد محلی در حوزه
انجام وظایف حاکمیتی نقش تاثیرگذاری بر عهده دارند و در خصـوص موضـوعـات زیـر بایـد وظایـف
مشخصـی را در مـحـدوده و حـریـم شهـر ارائـه نمـاینـد .در ایـن چـارچـوب پـروژه هـای شهـری هـم در
حـوزه هـای شـهـری و خدمـات و زیرساخت های شهری ،محیط زیست شهری ،اقتصاد شهری و ...قابل
تعریف ،بررسی و اجرا می باشند .اما در این فرایند شاخص های اثرگذار در پروژه های شهری را هم می توان
در قالب ویژگی های شاخص ها و معیارهایی نظیر ماهیت کاال و یا خدمات ،اجرا ،حجم منابع مالی ،مدت
زمان اجرا و مدت زمان بهره برداری طبقه بندی کرد در این فرآیند بررسی حوزه وظایف شهرداری ها در
چارچوب قوانین و مقررات مالک عمل در قالب خدمات شهری ،حمل و نقل و ترافیک ،اجتماعی و فرهنگی و
عمران شهری در قالب گستره جغرافیایی ،امکان درآمدزایی  ،امکان بازگشت سرمایه و سودآوری پروژه،
ماهیت اقتصادی و اجتماعی پروژه های اجتماعی پروژه های شهری قابل بررسی و تبیین می باشد.
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پیاده راه
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :موسسه چشم انداز توسعه عصر

پیـاده روی سـاده تـرین نـوع جـا به جـایی بیـن مبـداء و مقصد بـوده و گونـه ای از حمـل و نقـل است که
به صـورت مستقـل و غیـر وابستـه به هیـچـگـونه ابـزار یا وسیلـه ای خارجـی امکان پذیر است .شـاید
حرکت پیاده جـز معدود فعالیت های انسانـی باشد که علیرغم پیشـرفت های فـراوان فن آوری و تولید
ابزارهای گوناگون ارتباطی و حمل و نقل از بدو پیدایش بشر ،شکل اولیه خود را بدون تغییر حفظ کرده است.
این راههای شهری به لحاظ کارکرد ویژگیهایی دارند که آن ها را از یکدیگر متمایز میکند و به عنوان
بخشی از محیط شهری نقش موثری در زیباسازی منظر و کیفیت شهری دارند .زیبایـی و جذابیـت پیـاده راه
ها بی تردیـد از ارزش های کیفـی محیـط شهـری محسـوب شـده و حضـور شهروندان در آن را افزایش
می دهد ،توجه به طراحی و ساخت پیاده راه ها از نظر زیبایی شناختی نقش بسزایی در زیباسـازی فضاهای
شهری خواهد داشت.

سایر آثار 444 
پیشگیری از جرائم توسط طراحی محیطی
نسیم ایرانمنش ،الهه بیگدلی

امنیـت یکـی از اصلـی تریـن عوامـل پایـداری جوامـع امـروزی به شمار می آیـد .بدون ثبـات و امنیـت
هیچ جامعـه ای امکـان رشد و تکامل را نخواهد یافت .بدون آن دستـاوردهای مثبـت جـای خـود را به
پیامـدهای منفـی می دهنـد و ناگـواری ها و ناهنجاری های اجتماعی فراوانی پدید می آید .
طراحی شهری نقش مهمی در ایجاد امنیت یا ناامنی فضای زیستی انسـان دارد .البته وجود امنیت بدون در
نظر گرفتن عواملی از قبیـل مشخصـات اجتمـاعی ،اقتصـادی ،تاثیر مدیریت مجموعـه ،نیروی پلیس ،نحوه
مالکیت و غیره امکان پذیر نیست ولی طراحی شهری مناسب می تواند کمک موثری در ایجاد آسایش،
آرامش و عدم بروز جرائـم در مجموعه های زیستـی باشـد.
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پیشنهادات بصری رنگ
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در فصل نخست کتاب ،پوششهـای پیشنهادی برای سازههایی از جنسهای فوالد(استیل) ،بتـن ،پلیمر و
چوب با توجـه به شرایط محیطـی شهـر تهران ارائه شده است .طراحی رنگ در شهر تهران به دلیـل ابعـاد
گوناگـون آن ،نیاز به تخصصهای مختلفی دارد که در بخشی دیگر کتاب ،نتایج و دستاوردهای مصاحبـه با
اساتیـد و صـاحـب نظـران حـوزههای مختلـف درخصوص طراحی رنگ در منظر شهـری بیان شده است .در
فصل انتهایی ،پالت رنگی پیشنهادی برای مبلمان و تجهیزات شهـری تهـران براسـاس سیستـمهـای
 RAL-RGB، RALو  CIELABارائه شده است.

سایر آثار 444 
پیشینه زیباسازی شهر تهران
محمدحسن حامدی

مطالعـات فـوق برای تهیه دیباچـه نظری از مبانـی زیباسازی صورت پذیرفته است .تهیه مقدمات پژوهش و
ارائه فصـل ها و جزئیات آن ،با رویکردهای زیر انجام شده است:
-

دسته بندی دوران های مختلف تاریخی شهر تهران به همراه ویژگـی های اجتمـاعی ،تاریخـی و
فرهنگـی ،هنری و تعریف دوران ها.

-

بررسی ویژگی های شهرسـازی در هـر یک از دوران ها و روند تعامل شهرسازی و زیباسازی در
هر یک از دوران ها.

این مجموعه به بررسی صد سال پیشینه زیباسازی تهران بر اسـاس فصـل های؛ زیباسـازی معابر و خیابان
ها ،تفرجگاه ها ،عبـور و مرور و ترافیک ،اطالع رسـانی ،هنـر شهـری ،تبلیغات تجـاری پرداختـه است.
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پیوست اجتماعی و فرهنگی پروژه بهسازی میدان امام حسین (ع) و پیاده راه سازی خیابان
شهداء
محمد فاضلی

بنا به تعریف «کمیته بین سازمانی راهبردها و اصول ارزیابی تاثیرات اجتماعی» تالش برای ارزیابی و برآورد
کردن تاثیرات اجتماعیای که ممکن است از اقدامات و سیاستهای خاص (از جمله برنامهها و اجرای
سیاستهای جدید) و اجرای برنامههای دولتی مشخص (از جمله اختصاص دادن زمینهای زیاد به پروژههای
استحصال منابع طبیعی) ناشی شوند ...ارزیابی تاثیرات اجتماعی خوانده میشود .ارزیابی تأثیرات اجتماعی
قریب سه تا چهار دهه در جهان قدمت داشته و بسط و توسعه جدی آن در ایران کمتر از یک دهه عمر دارد.
مهمترین فعالیتها برای توسعه دانش ارزیابی تأثیر اجتمـاعـی در ایران در چند سال گذشته و توسط
شهرداری تهران انجام شده است .یکی از پروژههای مهم و بحثبرانگیز شهرداری تهران در سالهای اخیر را
بدون شک باید «پروژه بهسازی میدان امام حسین (ع) و پیادهراه سازی خیابان شهداء» دانست که بحثهای
فراوانی را در سطح جامعه برانگیخته است .طرح مذکور در صدد بررسی تاثیرات اجتماعی پروژه مذکور بر
ساکنین پهنه و نیز عموم شهروندان تهرانی و مشخص کردن برندگان و بازندگان این طرح و نتایج آن بر
جامعه شهری است.

سایر آثار 457 
تاریخچه تحلیلی مجسمه های شهر تهران در دوره معاصر
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی

در تدویـن ایـن تاریخچـه نکـات مـورد توجـه در این بررسی عبارت اسـت از -7 :بررسـی(توصیف و
تحلیـل) سیر تاریخـی رویکردهای زیبایی شناختـی به آثار حجمـی و مجسمـه های شهری تهران و ارائه
سنـخ شناسـی یا سنخ شناسی هایـی در این مـورد  -4بررسـی(توصیف و تحلیل) تاریخـی تحوالت رخ داده
در رویـکـردهـای سیاستگـذاران شهـری به آثـار حجمـی و مجسمه های شهری و چگونگی آئین نامه ها،
دستورالمعل ها و قوانیـن مربوط به این موضوع در سیاست گذاری های شهری و و ارائـه سنخشناسـی یا
سنخ شناسـی هـایـی در ایـن مورد  -4بررسی تاریخی تاثیر تحوالت و دگرگونـی های سیاسی و فرهنگـی
بر نوع نگـاه و کاربـرد آثـار حجمـی و مجسمـه ها در فضـای شهـری تهران .بررسیها در قالـب مطالعه
اسناد کتابخانهای و نیز مصاحبههای تفصیلی با مجسمهسازان برجسته و صاحبنظران این عرصه انجام می
شود .اطالعاتی که از این طریق گـردآوری مـی شـود ،نه تنهـا مـی توانـد در مستندسازی و مکتوب کردن
تاریخچه تحوالت مجسمه های شهر تهران ـ و به طور عمومی مجسمه سازی کشورـ و رفع پارهای از
ابهامات و نقاط مبهم در تاریخچه آثار حجمی شهری دوره معاصر بسیار سودمند واقع شود بلکه می تواند در
تحلیل و تبیین سیر تاریخچه تحوالت و رخدادهای مجسمه های شهری ایران ( و به طور مشخص و خاص
تهران) نقشی راهگشا و تعیین کننده ایفا کند.

  454چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

تاریخچه نام خیابان های تهران نام شهرها و استان ها
فاطمه انصاری

محققین در این تحقیق سعی بر آن دارند تا از طریق مطالعات اسنادی ،خیابان هایـی که نام آنها مشابه نام
شهر ،مکان یاکشور دیگری اسـت را شنـاسـایی و تاریخچـه آنها را (دلیل نامگذاری آنها در دوره های
مختلف سیاسی ،اجتماعی و )...در دوره های مختلـف بررسـی نماینـد .تهـران طی دوران مختلـف تاریخـی
به دنبـال طـرح هـای توسعـه شهـری (جامع و یا تفصیلی) و به تبع رشد جمعیت و ضرورت های مرتبط با
آن،گاه به صورت سنجیده و گاه در پی آشفتگـی و بحـران مدیریـت ،روند تغییـر شکل پر فراز و نشیبـی را
پشـت سـر گذاشتـه اسـت .پژوهـش حاضـر با نـام «خیابان های تهـران» البتـه نه تمامی خیابان ها و
گذرهای تهران ،بلکه بخش عمده ای از آنها که به نام خیابان ها ،بزرگراه ها ،بلوارهایی که به نام شهرهای
دیگر ایران هستند را در بر می گیرد و سعی شده تا آنجا که تاریخچه اسامی قدیمی معابر در دسترس بوده،
وجه تسمیه گذشته و جدید آنها آورده شود این پژوهش همچون هرپژوهش تحقیقی دیگر بر اساس
اطالعات بدست آمده از مطالعات گذشته جمع آوری شده و ادعایی در نبود نقصان برای این اثر مطرح نیست.

سایر آثار 454 
تاریخچه مبلمان شهری
موسسه چشم انداز توسعه عصر

مبلمان شهری ،مجموعه ای از تجهیزات و تسهیالتی است که کیفیت و کارایـی زندگـی را در شهـر و
خیـابان ارتقـاء می بخشـد .در بررسی سیـر تحـول ایـن مجمـوعـه و سابقـۀ تالش های پیشین ،آنچه که
قابل ذکر است ،ارتباط تنگاتنگ تاریخی و تفکیک ناپذیر این عناصر با شهر و فضاهای آن است .تاریخ
تحول مبلمان شهری با تاریخ شهر و خیابان آمیخته است .خیابان ،کوچه ،میدان ،پارک و در کل خود شهر،
خاستگاه های نخستین انواع مبلمان هستند .تأثیرات مستقیم و مشخص هر شهری بر مجموعۀ عناصر و
فضاهایش بر کسی پوشیده نیست .شهر بر خیابان و میدان ،دو عنصر اصلی فضاهای شهـری اثر می گذارد و
آنها نیز بر مبلمان و دیگر تجهیزات شهری.
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تبلیغات فرهنگی
از تئوری تا عمل
محمدرضا رستمی ،وحید حائری
سازمان زیباسازی شهر تهران

تبلیغات نوعی ارتباطات است که سعی میشود تا بر مخاطب تاثیـرگذار باشـد.تبلیغـات فرهنـگی فرآینـد
تحت تاثیـر قراردادن رفـتـار انـسـانها در ابـعـاد گـستـرده بوسیـله بهرهگیری از اصول بازاریـابی در جهت
بهـره اجتمـاعی به جـای منفعـت طلبـی اقتصـادی اسـت .کتـاب ابتـدا به مبانی تبلیغات پرداخته و مفهوم
تبلیغات فرهنگی ،ابعاد ،کارکردها و محدودیـت آن را بررسـی و فرآینـدهای اجرای تبلیغـات فرهنگـی و
شیـوههای ارزیـابی میـزان اثربخشـی تبلیغات فرهنگی و رهنمودهایی جهت افزایش اثربخشی آن ارائه
نمـوده است .کتـاب توسـط محمدرضـا رستمی و وحیـد حائـری تالیـف شـده اسـت که با مثالهای فراوان
و واضح از کمپیـنهای تبلیغـات فرهنـگی در هفـت فصل و  225صفحه بزیور طبع آراسته شده است.

سایر آثار 454 
تبلیغات محیطی (مقاالت و آرای نشست های تخصصی)
معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران

اکثر مردم هر روز در معرض تبلیغات رسانه ای و محیطی قرار دارند .جهان امروز و محیطی که در آن زندگی
می کنیم ،به دالیل اجتمـاعی و اقتصـادی ،به مکـانی برای ارائه ی متوالی پیام های تبلیغاتی به مخاطبان
تبدیل شده است .در این میان ،عواملی نظیر شکل های بدیع بصری ،عدم تناسب در زوایای دید ناظرین،
سرگشتگی نشانه ها و بی هویتی در تبلیغات ،منظر شهری ما را تحت تأثیر قرار داده است .فناوری های نوین
و به تبع آن ،توسعه سرمایه گذاری ها و افزایش محصوالت ،موجب تجربه اندوزی و آزمون و خطای تبلیغاتی
شده و تغییراتی را در زیبایی شناسی و مفهوم نگاری پدید آورده است .اما باید دانست ،ادراک فضا و منظر
شهری ،حاصل تعامل انسان با محیط است .مخاطب این عصر که در ازدحام تصاویر گرفتار شده ،با مشاهده
پیرامون خویش ،به جهت یابی ،ارزیابی و سازمان دهی فضا می پردازد و بر اساس اطالعات و داده های
محیطی ،به رفتار خویـش در مقابـل این داده هـا نظـم می بخشد .امروزه ،پویـایـی وقایـع اجتمـاعی و
چشـم اندازهـای نو ،مـا را به استفـاده از تصـویر ملـزم می کند ،چراکه زبان تصویر ،به نحوی پویا ،تخیل
بصری را برمی انگیزد و آن را به سمت هدف های اجتماعی مثبت به حرکت درمی آورد .در حال حاضر برای
آن که زبان تصویر به عاملی مؤثر در شکل بخشیدن به شهر تبدیل شود ،سه وظیفه ی اصلی به هنرمند
خالق محول شده است :یادگیری و به کارگیری قوانین سازمان دهی تبلیغات شهری ،توجه به تجربه های
معاصر برای بازنمایی وقایع بصری با هدف ایجاد ارتباط تصویری مناسب بین اثر و مخاطبان اثر ،و آزادسازی
ذخیره های تخیل خالق مبتنی بر ویژگی های محیط و سازمان دهی آن ها در سطوح مختلف .زیبایی بصری
شهر تنها با طراحی مدبرانه ،منسجم و تابع اصول امکان پذیر خواهد بود .در این راستا ،این سازمان با همکاری
پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی ،اقدام به برگزاری مجموعه نشست های تخصصی
تبلیغات محیطی نمود تا با رویکردی آسیب شناسانه و نقادانه ،ابعاد مختلف تبلیغات محیطی را مورد ارزیابی
قرار دهد و راه کارهـای مناسبـی را جهـت نیل به سامان دهی آن ارائه کنـد .در نشست های مذکور ،تأثیر
تبلیغات محیطی در فرهنگ شهری و سیمای بصری مورد بررسـی قرار گرفـت و به نقـش فنـا وری هـای
نویـن در اثـربخشـی ،و جایگـاه شرکت های تبلیغاتی در توانمندی تبلیغات شهری پرداخته شد که ماحصل
آن در این کتاب گردآوری و ارائه شده است.
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تدوین پرونده ثبت ملی و جهانی خیابان ولیعصر(عج)
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

شهر به مثابه ظرفی است که در آن خاطرات ساکنین شکل میگیرد ،خاطراتی که موجب تعلق خاطر
شهروندان به فضای شهری میگردد .خیابان ولیعصر یکی از شاخصترین این فضاها است .این محور
تاریخی ،طبیعی و فرهنگی واقع در قلب شهر تهران ،طوالنیترین خیابان شهر منطقه خاورمیـانه و اصلی
ترین راه اتصال بخش شمال شهر(شمیرانات) به بخش جنوبی آن (میدان راهآهن) می باشد .خیابان ولیعصر نه
تنها محلی برای عبور ،بلکه فضای برقراری تعامالت اجتماعی است .منظر زیبای کوهپـایه ی البرز و قله
توچـال ،کریـدور حاصل از درختان دو سوی خیابان ،جوی آب و معبر پیاده؛ همگی این قابلیـت را برای این
فضای شهری دو چندان مینمایند .از این رو سازمان زیباسازی در جهت ثبت این فضای شهری با ارزش ،و با
هدف حفظ محور و ارزش های موجود در آن مبادرت به ثبت ملی و در گـام بعـدی ثبت جهـانی خیابـان
ولیعصـر(عج) نمـوده است.

سایر آثار 454 
ترکیب و تجمیع تابلوهای اطالع رسانی شهری
مشاور :شرکت راهکارهای مهندسی کاوات

گسترش شهرنشینی و تمرکز کاربری ها در شهر باعث گردیده که نیاز روز افزون به ایجاد ارتباط بیشتر بین
مردم به وجود آید .از این رو سطح وسیع معابر سواره و تراکم و پیچیدگی تقاطع ها و ملزومات ایمنی در شهر،
موجب شده که بر تعداد تابلوهای شهری افزوده شود.
با عنایت به اهمیت اطالع رسانی در فضاهای شهری و تأثیرات مستقیم آن بر خوانایی شهر و از طرف دیگر
حجم باالی اطالعات مورد نیاز شهرونـدان به منظور تـردد در محـل های شهری و همچنین باتوجه به
نصب تعداد زیاد تابلوهای شهری در جداره خیابـان هـا ،پیـاده روها و منظر شهـری و در نتیجه القاء هرج و
مرج و اغتشاش بصری در بینندگان و تأثیرگذاری منفی در ایجاد آرامش و آسایش در شهروندان ،نیاز به
بررسی ،ساماندهـی و تجمیع و ترکیب آن ها به طور قابل مالحظه ای احسـاس می گـردد.
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جداره های شهری
مشاور :مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

زیبایی در محیط های انسان ساخت ،همواره خواست و آرمان انسان ها بوده است و امروزه نیز ابعاد گوناگون
آن توجه مدیران شهـری ،متخصصـان ،صاحبنظـران و شهـرونـدان را به خود معطوف داشته است .شهرها نه
خیابان هایی برای عبور و مرور بلکه محل تعامل شهروندانی است که در آن زندگـی می کنند .شبکـه معابر
اصلی و فرعی به عنـوان ستـون فقرات شهر اساسی ترین نقش را در ایجاد پیوند و ارتباط بین اجزای مختلف
ایفا می نمایند ،جداره هـای شهـری بعنـوان جزئـی از سیمای شهری ضمن برقراری ارتباط ،محافظت و
معرفی مکان استقـرار خـود  ،ابـزاری در جهـت منـاسب و آرام سازی فضای شهری می باشند .در این پروژه
تاکید بر میادین و محورهای با ارزش (فرهنگی ،تاریخی ،طبیعی) شهـر تهـران می باشد.

سایر آثار 454 
خاطره های جمعی در فضای شهری
نسیم ایرانمنش ،الهه بیگدلی

فضاهـای جمعـی شهـری بعنـوان یک نظام (سیستـم) دارای سازمانـدهـی و تشکیـالت منسجمی هستـند
که در سلسـلـه مراتب فضـایی شهـر منبع و مرجعـی برای جستجـو و کاوش در انبـاشتگـی و ترکیـب
شهـری به حسـاب می آینـد .ایـن مکان ها بصـورت گره و یا فضاهای عطفی می باشند که از طریق نظم
بخشیدن به روابط جمعی ساکنان در مقیاس شهری و محلی نقش بازی کرده و یا تمرکز مکانی روابط
اجتماعی و فعالیت های گوناگون در مقیاس های متفاوت و عمدتا با تمرکز فعالیت های اقتصادی دیده می
شوند .فضاهای جمعی شهر تهران عمدتا با توجه به ساختار موجود و شکل گیری فضاهای خدماتی ،در
مجاورت شریان های محلی ،ناحیه ای و یا شهری قرار گرفته اند .این فضاها تعریف شده نیستند و جز پارک
ها در مقیاس های مختلف  ،در بیشتر مناطق فضای جمعی دیگری وجـود نـدارد .ضـرورت ایجـاد مـراکـز
محلـی ،ناحیه ای و منطقـه ای و واگـذاری اختیـارات بیشتر به شوراهای محلی و ناحیـه ای ،توزیع امور
اداری و دولتی به بخش های سطوح پایین تر ،نه تنها به شکل گیری سطوح و فضـاهـای مـرکـزی کمـک
خواهدکرد ،بلکـه زمینـه ساز فعالیـت های جمعـی و اجتماعی بیشتر در سطوح مناطق خواهد شد .در طراحی
های شهری و نظام سطح بندی خدمات ،ضرورت ساماندهی مراکز محالت ،نواحی و مناطق بیش از پیش
محرز بوده و نیازمند توجه خاص می باشد.
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خانه مقدم
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

مجموعۀ خانۀ مقدم و آثار هنری و تاریخی منحصربه فرد آن را می توان از گرانبهاترین و با ارزشتریـن موزه
هـای ایران تصور کرد .این خانـۀ قاجـاری با مسـاحتـی در حدود  4455متر که بخشی از خانـه باغ بزرگ
قاجاری بوده است ،گنجینه ای است ارزشمند از معمـاری آن عصـر همـراه با آثار تاریخـی و هنـری شامل
سفـال ،شیشه ،پارچه ،چپق ،تابلو ،نشان و ...که طـی  25سال تالش و همـت مرحـوم محسـن مقـدم ،که از
بنیانگذاران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده ،گردآوری شده است .این خانه در شمال خیابان امام
خمینی (ره) (سپه سابق) بین خیابان های ولیعصر و شیخ هادی واقع شده و متعلق به احتسـاب الملـک بـوده
که پس از درگذشـت وی به پسـرش محسـن مقدم می رسد .محسن مقدم و همسرش سلما ،خانـه را به
موزه تبدیـل می کننـد و آن را برای بهره مندی محققان و دانشجویـان وقف کـرده و به دانشگـاه تهـران
واگـذار می کنند .در کتاب حاضر به خاندان پدری مقدم ،محسن مقدم ،وقفنامۀ موزه مقدم ،تاریخ ساخت خانه
و موقعیت قرارگیری آن ،معرفی عمارت و گنجینۀ آثار هنری موزۀ مقدم پرداخته شده است.

سایر آثار 477 
دانشجو ،شهر و توسعه
علی رنجی پور

نقش دانشجویان در توسعه شهری از آن جهت حائز اهمیت است که این نیروی خالق همیشه به دنبال به
کارگیری راهکارهای کم هزینه و خالقیت زاست و با نگاه نقادانه ای که دارد ،می تواند به عنوان پشتوانه
فکری در کارهای اجرایی موفق عمل کند .به خصوص که نیرویی فعال و پر انرژی است .نشریه دانشجویی
دانشجو ،شهر و توسعه مجموعه ای از یادداشت ها ،مقاالت ،گفتوگو ها نکاتی از نگاه دانشجویان به فضای
شهری است .این نشریه با نگاهی نقادانه به شهر ،دیدگاه و انتظار دانشجویان را از مدیریت شهری بیان می
کند.
نکته اتکا و قوت این نشریه زاویه دید آن است که خواهان مشارکت بیشتر دانشجویان در اداره امور شهر و
همچنین دخالت در تصمیم گیری هاست به گونه ای که عقیده دارد دانشجو می تواند با کمترین هزینه
بیشترین فایده را به فضای شهر و شهروندان برساند اگر در ساختن شهر مشارکت داشته باشد .از دیگر ویژگی
هایی این نشریه اخبار تحوالتی در شهر است که دانشجویان در آن نقش دارند.
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دانشنامه جامع زیباسازی شهری
مشاور :مرکز تحقیقات معاصر

در راستای دستیابی به ادبیات تخصصی مشترک در زمینه واژه های مرتبط با دانش زیباسازی شهری ،و در
جهت درک بهتر و تفاهم علمی میان متخصصان رشته های فعال در حوزه زیباسازی؛ و نبودن مجموعه ای
مدون و مشخص که به تبیین و توضیح جامع مفاهیم مرتبط زیباسازی بپردازد ،این سازمان اقدام به تهیه
دانشنامه جامع زیباسازی شهری نموده است.

سایر آثار 474 
دبیرستان البرز
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

پیشینۀ تأسیـس مدارس خارجی رسمی در ایران به میانۀ سدۀ سیزدهم قمرى (  74میالدى) در دورۀ
محمدشاه قاجار باز مىگردد .از آنجا که آمریکاییان نیز از دورۀ ناصرالدین شاه توجه خود را به ایران معطوف
کردند ،مدارسى را بنا به سیاست هاى خود در ایران احداث کردند که مهمترین آن ها کالج البـرز اسـت .این
مدرسـه از این نظـر که براى چندین دهه مهمتـرین مدرسـه در ایران بـود و بسیـارى از شخصیت هاى
علمى و سیـاسـى در ایران معاصـر در آن درس خوانده اند اهمیـت دارد و امـروزه مىکوشد تا نقـش علمـى
گذشتـۀ خـود را دوبـاره بازیابـد .کتـاب دبیرستـان البرز نیز با هدف معرفى این مدرسه تألیف و در آن به این
موارد پرداخته شده است :پیشگفتـارى دربارۀ سابقـۀ مدارس تاسیـس شده خارجـى در دورۀ قاجـاریه ،سابقه
اولین مدرسه آمریکایی در تهران و نقش دکتر جردن در آن ،تاریخچه محوطـه مدرسـه البـرز و سیر
تحـوالت آن ،سفار ش دهنده آمریکایی و معمار روسی مدرسه ،توصیف ساختمان اصلی مدرسه البرز رولستون
هال ،نظام فضایی ،نما ،سازه ،تزئینات ،ورودی ها و عناصر وابسته به مدرسه.
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دبیرستان انوشیروان
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

دبیرستان انوشیروان دادگر در منطقـۀ شـش تهـران ،خیابان انقالب اسالمی ،حد فاصل خیابان های حافـظ و
ولیعصـر ،در کوچۀ سعید واقع شده است .در ضلع شرقی این دبیرستان مجموعۀ آموزشی البرز قرار گرفته
است و مجموعۀ تئاتر شهر در پارک دانشجو نیز در آن سوی خیابان انقالب اسالمی و در جبهـۀ جنـوب
غربـی این بنا قرار دارد .ساخـت دبیرستـان انوشیـروان دادگر ،توسط مهنـدس مارکـف ،در شهریـور ماه
 7474شمسی آغاز شـد و مطابـق کتیبـۀ آن در شهریـورماه 7474شمسی مدرسه گشایش یافت .این بنا پس
از دبیرستان فیروزبهرام و با تأثیرپذیری از طرح های هنر هخامنشی ،مانند ساختمـان شهربانـی ساختـه شد.
این بنا به صـورت یکـی از مهمترین بناهای آموزشی در ایران شمـرده می شود .اقدامات اولیـه بـرای
ساخـت بنـا؛ موقعیـت دبیرستان در نقشـه سال  7454شمسی؛ معمـاری دبیرستـان و نقشـه های بنای آن؛
اصول طراحی و انتظام فضایی بنا؛ معرفی فضاهای ورودی ،کالس ها و سالـن اجتماعـات و حیـاط
دبیرستـان؛ تزئینات ،سازۀ بنا ،مصالح و عناصر ساختاری در بنا مطالب مطرح شده در کتاب هستند.

سایر آثار 474 
درآمدی بر شناخت نمادهای تصویری
بهزاد خداپرستی

نشانه های شهری راهنمای کسانی هستند که در آن شهر زندگـی می کننـد و یا از آن می گذرنـد .این
نمادهـا بعد از شیوه های معماری و شهرسازی از مهمترین عناصری هستند که هویت شهر را به نمایش می
گذارند .کاربرد و جانمایی صحیح نشانه ها در شهر ،از مواردی است که در پی آن دانش مربوط به آن و آگاهی
از معانی هر یک از نشانه ها را طلب می نماید.
در ابتدای این کتاب در زمینه «نشانه» و «نماد» ،مشکالت موجود و ناهماهنگی و استفاده نادرست از آن ها،
توضیح داده شده است و در ادامه ،فرهنگنامه ای از مجموعه نمادها با توضیح مختصر و تصویر آورده شده
است.
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دستورالعمل نشانه های غیرقابل استفاده در فضای شهری
بهزاد خداپرستی

نشانه ها و نمادها در زندگی روزمره انسان کاربردی انکارناپذیر دارند و بسیـاری از اندیشمنـدان امـروزی از
نمـادشناسـی برای درک سایر وجـوه زندگـی بشـر استفـاده می کنند .مثال نشـانـه هـای شهـری راهنمـای
کسـانی هستنـد که در آن شهـر زندگـی می کنند یا از آن شهر می گذرند و بزرگی یک منطقه و گستردگی
آن موجب می شود که استفاده از نشانه ها و عناصر شهری در آن شهر دشوار و پیچیده باشد .شهرداری
تهران همـواره سعی داشتـه است که نشانه های شهری تهران هماهنـگ و ایرانی -اسالمـی باشنـد .امـا با
ایـن همـه اتفـاق می افتد که نشانه هـایـی ناآشنـا و بیگـانه در سطح شهـر نمود یابند .از این رو نمادهای
شهری باید با دقت و موشکافی انتخاب شوند .هنگام طراحـی یک نمـاد شهـری باید عالوه بر درنظـر داشتن
محیط شهری به نکاتی که یک نماد به مردم منتقل می کند توجـه زیادی نمـود .از این رو به نظر می رسـد
که ارائه یک دستورالعمل که در حد ممکن نمادهای معروف فرقه ها و گروه های مختلـف را به نمایـش
بگـذارد امـری حیـاتی است .سازمان زیباسازی شهر تهران با آگاهی به این مهم تصمیم برآن گرفـت که
طی یک پژوهـش دقیـق و عمیـق به بررسـی نشانه های شهری بپردازد و حاصـل این پژوهش را در
راستـای ساماندهی نشانه های شهری به کار گیرد.

سایر آثار 474 
دستورالعمل های اجرایی در عملیات ساماندهی نماهای شهری
مشاور :مهندسین مشاور پارین نقش

نمـای شهـری از مجموعـه نماهای مشرف به فضای عمومی بدست می آید ،این نماها از جهتی همگن و از
جهتی ناهمگن هستند و می تواننـد همگـن باشنـد چون با استفـاده از زبانی مشترک روی بدنه ی اجـزای
شهر اجرا می شونـد و اما از آنجـا که هرکدام از این فضاها به کمک این زبان ،مقاصـد ونیازهای خود را بیان
می کننـد ،ناهمگن هستنـد .نما در واقع صـورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا مالک
از خود در برابر بیرون دارد .هر نما شکلی است در زمینه بدنه ،پس هر بنا باید از لحاظ ویژگی هـای بصـری
مرتبـط با زمینه اطراف یعنی بقیه نماهـا بوده و هماهنگ با آنهـا طراحـی شود .بنابراین ابتدا باید اجزای بنا را
شناخت.
پوشـش ساختمان همـواره در حدفاصـل دو فضـا قـرار دارد و در تعریـف هر دو فضـا نقش ایفا می کنـد.
پوشش ساختمان در حد فاصـل یک فضای باز ویک فضای بسته یا نیمه باز قرار مـی گیـرد .بدنـه ای که از
یک طرف فضـای باز را تعریف کرده و از طرف دیگر فضای بسته را ،از طرف فضای بسته مسئول ارتباط این
فضا با نور و چشم انداز و ...است و از طرف فضای باز مسئولیت تعریف آن فضا ،ارتباط با فضا های اطراف و
ارتباط با زمین و آسمان را به عهده دارد.
موضوع این نوشتار ،در مورد نماهای شهری است .بنابراین وضعیت تهران به صورت اجمالـی مورد بررسـی
قرار می گیـرد .روند شکل گیری نماهای فعلی بافت مرکزی اکثر شهرهای ایران ،همزمان با تحوالت صورت
گرفته در تهران ،به ویژه دوره پهلوی اول است که در این دوره ساختار سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور
متحول می شود.
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زیباسازی مبادی ورودی شهری
موسی پژوهان ،مهدی ماستیانی

مبادی ورودی شهرها فضاهای واسط و حوزه های انتقالی میـان محیـط مصنـوع و محیط طبیعی پیرامون آن
هستند .ورودی یک شهـر نقـش بسیـار مهمـی در شکل گیری تصویر ذهنـی مسـافر از آن شهـر دارد.
ورودی در شهـرهای امـروزی ایران به دلیل گسترش بی برنامه در دوره های مختلـف بیشتر محلی برای
تجمع کاربری های آالینده و ناسازگار شهری شده اسـت ،تا محیطـی آراستـه که به مسـافر در حـال ورود به
شهر خوشامدگویی کند .هدف کتـاب حاضر آشنـایی با مفهوم ورود و ورودی ،انتظارات از یک ورودی زیبا و
مطلوب ،معرفی مشکالت موجود در ورودی ها و ارائه اصول و معیارهای زیباسازی ورودی های شهری است.

سایر آثار 474 
زیباسازی میادین
موسی پژوهان ،مهدی ماستیانی

میادین که به حیاط عمومی شهر و محالت مشهورند از آغاز شهر و شهرنشینی نقش مهمی در ساختار فضایی
شهرها از منظر گرد هم آوردن عناصر مهم سازمان فضایی شهرها بر عهده داشتـه اند .در حقیقـت اولیـن
تمهیـدی که انسان برای استفاده از فضـای شهـری به کار بـرد ،میـدان بـود .تاریخچـه شکل گیری میـدان
به تمـدن های کهـن اروپایی نظیر یونان و روم بر می گردد .در ایـران پیدایـش و تکامل میدان دارای سیر
تاریخی خاص خود اسـت .امـروزه در ایران میـدان دچار انواع نابسامانی های عملکردی و کارکردی شده،
نقش و جایگاه خود را در بطن سازمان فضایی شهرها از دست داده و تبدیل به محلـی برای عبور و مرور
اتومبیل ها شـده اسـت .در حالـی که نقـش و جایگـاه این عنصر ارزشمند شهری فراتر از عملکرد مغشوش و
ناقص فعلی است .کتاب حاضر به منظور آشنایی با تعریـف و مفهـوم میـدان و سیـر تاریخـی پیدایـش و
تکامل آن ،شناخت وضعیت موجود و ارائه اصول و موازین مترتب بر طراحـی میادیـن شهرهـای ایرانـی با
رویکرد زیباسـازی تدوین شده است.
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زیباسازی و منظر شهری (مقاالت و آرای نشست های تخصصی )7311
معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران

در عصـر حاضر ،پیشـرفت هـای فن آوری ،نقش غیـرقابل انکـاری در عرصه های گوناگون جامعه بشری
ایفا می کند و اگر استفاده از این دستـاوردها با مدیریـت اصـولی و برنامـه ریـزی صحیـح همـراه نبـاشد،
دشواری ها و مشکالت بسیاری را هم در زمینه آلودگی های محیطی و هم در حوزه آلودگی های روانی در
پی خواهد داشت .اصلی ترین هدف سازمان زیباسازی ،فراهم آوردن محیطی است که موجبات رضایت خاطر
و مباهات شهروندان را فراهم کند .این سازمان می کوشد با رفع زشتی ها ،سیمای شهری را اصالح کند و با
وضع و اجرای قوانین دقیق و کارآمد ،در حفاظت از زیبایی آن مؤثر باشد .پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و
روانی شهروندان و اعضای این خانواده بزرگ نیز با ایجاد و گسترش فضاهای شهری و به کارگیری مبلمان
مناسب مد نظر بوده است .در این راستا ،از بین بردن اغتشاشات بصری ،حفظ زیبایی منظر شهری و ارتقاء
سیمای بصری و هنری شهری نیز از مهمترین وظایف این سازمان است .بدیهی اسـت این امـر ،بایـد بر
اسـاس فضاهـای شهـری ،کیفیت و کمیت عناصر شهری ،مبلمان شهری و اقدامات پایدار صورت گیرد و بر
پایه مطالعات علمی و به دور از سلیقه های شخصـی باشد .به همین منظور ،سـازمـان زیبـاسـازی با
همـکـاری مـراکـز علمـی دانشگاهـی ،پژوهشکده ها و انجمن های تخصصی ،طی سلسله نشست های
تخصصی ،با حضور اساتید و کارشناسان از منظر آسیب شناسانه و نقادانه ،به ارزیابی مباحث مختلف شهری
همت گمارد و راهکارهای مناسبی نیز برای ساماندهی مشکالت و معضالت ارائه شد .در نشست های
مذکور ،تأثیر فنآوری و هنر در فرهنگ شهری و سیمای بصری نیز مورد بررسی قرار گرفت و جایگاه آن
واکاوی گردید .کتاب زیباسازی و منظر شهـری ،دربردارنده گوشـه ای از ماحصل سخنرانی اساتید این
نشست هاست.

سایر آثار 447 
زیباسازی و منظر شهری (مقاالت و آرای نشست های تخصصی )7314
معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران

در عصر حاضر پیشرفت های فناوری ،نقش غیرقابل انکاری در عرصه های گوناگون جامعه بشری ایفا می
کند و اگر استفاده از این دستاوردها با مدیریت اصولی و برنامه ریزی صحیح همراه نباشد ،دشواری ها و
مشکالت بسیاری را هم در زمینه آلودگی های محیطی و هم در حوزه آلودگی های روانی در پی خواهد
داشت .اصلی ترین هدف سازمان زیباسازی ،فراهم آوردن محیطی است که موجبات رضایت خاطر و مباهات
شهروندان را فراهم کند .این سازمان می کوشد با رفع زشتی ها ،سیمای شهری را اصالح کند و با وضع و
اجرای قوانین دقیق و کارآمد ،در حفاظت از زیبایی آن موثر باشد .پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و روانی
شهروندان و اعضای این خانواده بزرگ نیز با ایجاد و گسترش فضاهای شهری مد نظر بوده است .در این
راستا ،از بین بردن اغتشاشات بصری ،حفظ زیبایی منظر شهری و ارتقاء سیمای بصری و هنر شهری نیز از
مهمترین وظایف این سازمان است .بدیهی است این امر باید بر اساس فضاهای شهری ،کیفیت و کمیت
عناصر شهری و اقدامات پایدار صورت گیرد و برپایه مطالعات علمی و به دور از سلیقه های شخصی باشد .به
همین منظور سازمان زیباسازی با همکاری مراکز علمی دانشگاهی ،پژوهشکده ها و انجمن های تخصصی،
طی سلسله نشست های تخصصی ،با حضور اساتید و کارشناسان از منظر آسیب شناسانه و نقادانه ،به ارزیابی
مباحث مختلف شهری همت گمارد و راهکارهای مناسبی نیز برای ساماندهی مشکالت و معضالت ارائه شد.
در نشستهای مذکور تأثیر فناوری و هنر در فرهنگ شهری و سیمای بصری نیز مورد بررسی قرار گرفت و
جایگاه آن واکاوی گردید .کتاب مجموعه مقاالت و آراء نشست های تخصصی سال  45بردارنده گوشه ای از
ماحصل سخنرانی اساتید این نشست هاست.
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سازمان زیباسازی شهر تهران قوانین و مقرارات
معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران

شهرداری نهادی است عمومی ،غیر دولتی و محلی است .که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،منتخب مردم
است و مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارد .این مدیریت به لحاظ نظری و در بسیاری از کشورهای جهان به
طور عملی ،بیانگر نوعی از حاکمیت است .در این نوع حاکمیـت و مدیریت محلی ،شهـرداری ها تصدی تمام
حـوزه هـای مرتبـط با مدیـریت شهـری را بر عهـده دارنـد و سیـاست گـذاری و نظـارت بر فعالیـت آن هـا
نیـز بـا شـورای شهر است .وظایف شهرداری ها در جهان در چند دهه اخیر روندی فزاینده ای داشته و
شهرداری ها به عنوان نهادهای مدنی و محلی دائما وظایف بیشتری را بر عهـده گرفته انـد و مـی گیرنـد که
اهـم آن هـا عبارتند از :مدیریت زمین شهری ،مدیریت خدمات و زیر ساخت های شهری ،مدیریت محیط
زیست شهری ،مدیریت اقتصادی شهر ،مدیریت استراتژیک و ...
زیبـاسـازی شهـری هـم به عنـوان یکـی از وظـایـف اسـاسـی شهرداری ها همواره در بین کارشناسان
مسائل شهری از دو بعد کارکـردی و بصـری مـورد مطـالعـه قرار می گیـرد .بعد کارکردی به جنبـه هـای
عملکـردی عناصـر محیط و بعد بصری نیز به مقوله رنگ  ،فرم و ترکیب فضا و محیط می پردازد .بعد
عملکردی عناصر ،المان ،مبلمان و طراحی های منظر شهری بیشتر با جسم شهروندان تاثیرگذار است .به
همین منظور در شهرداری تهران به منظور اجرای طرح های زیباسـازی شهر تهـران با تصویب اساسنـامه
ای که در تاریخ  7442/74/44به تصویب رسید و به صورت یکی از موسسات وابسته به شهرداری فعالیت
خود را آغاز نمود.

سایر آثار 444 
سردر باغ ملی
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

شهر با نمادهایش معنا می یابد و نمادها بهترین معرف شهرند .نمادها حاوی و حامل خاطرات شهر هستند و
آن ها را با خود از نسلی به نسل دیگر ،از گذشتـه به حال و از حال به سفر آینده می برنـد .کـوه ،دشـت،
رود ،شهـر ،باغ و درخـت و گـاه یک اثر معماری این موهبت را می یابد تا نماد یک شهر باشد .سردر باغ
ملی ،برج آزادی و به تازگی برج میالد آثاری هستند که فرصت نماد تهران شدن را یافته اند .سردر باغ ملی،
نمادی از تاریخ شهـر ،برج آزادی ،نمـادی از تهـران معاصـر و برج میالد ،نشـان های از توسعه ،پیشرفت و
ورود به هزارۀ جدید است .سـردر باغ ملـی در مرکـز تاریخی شهر تهران ،در ابتدای خیابان امام خمینـی (ره)
(سپه سابق) ،در فاصلـه نزدیکـی از میدانی به همین نام و در بین دو بنای تاریخی و زیبای عمارت پست (در
شرق) و شرکت نفت ایران و انگلیس (در غرب) قرار گرفته است .این معمـاری با اقتـدار و شکـوه یادآور
تاریخ شهـر است و ماننـد یک قاب عکـس سردر باغ ملی را در میان گرفته است .میدان مشق و سردر باغ
ملی ،سردر قدیم میدان مشق ،توصیف معماری سردر ،احداث باغ ملی و تغییر نام سردر میدان مشق و روند
تحـوالت تاریخـی سـردر باغ ملـی از مبـاحث مطـرح شـده در کتاب هستند .
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سرویس های بهداشتی
حبیب ا ...اسماعیلی

تعیین یک روز در تقویم جهانی ،با نام توالت عمومی ،اهمیت این موضوع را از یک سو ،و وجود معضلی به نام
سرویس های بهداشتی در فضای شهر می رساند .معضلی که نبود آن عالوه بر به مخاطره انداختن بهداشت
روانی و اجتماعی ،موجب به خطر افتادن سالمت جسمی شهروندان می شود .شهرهای پویا و همسو با توسعه
پایدار سالمت روانی و جسمی شهروندان را در اولویت خود قرار می دهند پس اگر تهران به دنبال توسعه
پایدار است باید کمبودهای آن به ویژه در زمینه سالمت روان و بهداشت برطرف شود.
طی سال های اخیر تالش هایی برای برطرف کردن معضل کمبود سرویس های بهداشتی شهری از سوی
شهرداری تهران به خصوص سازمان زیباسازی شهر تهران صورت گرفته که نشریه سرویس های بهداشتی
ضمن اطالع رسانی این اقدامات ،مشکالت و موانع موجود برای توجه به سرویس های بهداشتی از یک سو و
نگاه مدیریت شهری به این معقوله را بازگو می کند .این نشریه همچنین راهکارهایی که برای رفع معضل
کمبود توالت های عمومی در دنیا تجربه و به کار گرفته شده را بیان کرده است.

سایر آثار 444 
سند استراژیک و برنامه  5ساله سازمان
سازمان زیباسازی شهر تهران

سازمـان زیباسـازی شهـر تهـران جهـت تعریـف مامـوریـت و چشم انداز سازمـان در حوزه هـای خدمـات
فنـی مهنـدسی ،بازرگانی و تبلیغات تجاری ،خدمات آموزشی و ترویجی ،تبلیغات فرهنگی و هنرهای شهری
اقدام به تهیه سند استراتژیک برای دستیابی به اهداف فوق نموده است .مطالعات تدوین برنامه راهبردی
سازمان زیباسازی شهر تهران ،با هدف دستیابی به چشمانداز ،ماموریت ،استراتژیهای مناسب و برنامه
عملیاتی پنجساله این سـازمـان در قالـب برنامـه راهبـردی آن به انجـام رسیده است.
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سیمای باغ در آیینه هنر و ادبیات ایران
عزیزاهلل کاسب ،منیژه کاسب

بـاغ ،رؤیایـی تـریـن واژه ایسـت ،که از دیرگاهـان ،در ذهن و زبان شاعران ،ادیبان ،متفکّران و عارفان بوده
است .جایی که صبحگاهـان ،نسیـم جـان بخـش بـامـدادی ،آن را در آغـوش می گیـرد ،و شاخـهها و گـل
ها را به دست افشـانی و پایکوبـی مـی آورد و نیمروزان ،در فروغ گدازندۀ خورشیـد ،تن به خواب می سپـارد
و در رویای عارفانـۀ خود غـرق می شـود .رویایـی که اندیشـه فیلسوفـان را بارور می کنـد ،و شامگاهـان که
پـردۀ سیـاه شـب بر آن فرو می افتـد ،یا ماه ،بر حریـر سیـاه شب نور و نقره می پاشـد ،باغ ،چشم در چشم
آسمانِ پر ستاره می دوزد ،و در انتظار مقدم عاشقان و دلدادگان و شیفتگانی است ،که دیده بر در دارند ،تا
ساعتی چند ،دور از چشم اغیار ،در سایۀ همدمی یار بیارامند و در کجای جهان هستی  ،چنین پردۀ نگارینی
توان یافت؟ که عارف و عامی را یاری دهد و همه را سهمی از شادی و نشاط بخشد .و چنین است ،که رویای
کودکانۀ هر طفل  ،با یاد باغ ،جان می گیرد.

سایر آثار 444 
شناسایی ،طرح ریزی و تدوین کلیه فرآیندهای سازمان از سطوح کالن تا عملکردی
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :گروه مشاوران تهران

استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تحول بر مبنای آن منجر به ایجاد یک نظام مدیریت عملکرد کارآمد و
اثربخش و ایجاد زمینه مناسب جهت تحقق متعالی و استراتژی های سازمان و استفاده از منابع و سرمایه های
سازمان خواهد شد .طرح ریزی این ساختار نیازمند شناسایی و تعریف صحیح فرآیندهای کلیدی ،مطالعات
تعامالت بین آن ها ،اجرای ساختار طرح ریزی شده و بهبود مداوم آن همراستا با اهداف و استراتژی های
کالن و فعالیت های جاری سازمان است.
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شناسنامه آثار نقاشی دیواری سطح شهر تهران
مهدی تجلی

دیوار نگاری ،در گذر ایام ،رویکرد های گوناگونی را به پشت سر گذاشته است ،گاه جنبه آیینی داشته ،گاه نماد
های مذهبـی را تجلی بخشیـده و دیر زمانی نیز زینت بخش عمارت ها و کاخ های سلطنتی بوده است .اما
استعـداد  ،زیبایی و فرح بخشی این هنـر  ،فراتر از آن بود که در قالـب هایی سنتـی  ،خود را محـدود کند .
لذا با توسعـه صنـایع  ،جهان چهره گستـرده تری را از نقاشی دیواری شاهد بود  .اماکن عمومی  ،به رنگ ها
و تصاویر زیبا مزین شدند و اقبال عمومی به انتشار و توسعه آن دامن زد .نقاشی دیواری گاه بهانه ای بود تا
گرایشات سیاسی و منویات آزادی خواهان انسان ها به نوعی بروز یابد و چنانچه در تاریخ هنر قرن بیستم ،
دقتی مضاعف شود ،نمونه هایی درخشان از هنردیوار نگاری که با همین منظور طرح شده اند ،بسیار یافت می
شود  .اکنون تجربه های تمام این سال ها با ماست و بر هیچکس ،تاثیر شگرف و نشاط آور هنر نقاشی در
کوی و برزن پوشیده نمانده است  .نقاشی دیواری عالوه بر زینت بخشـی اماکن ،محیط فرهنگی مناسبی را
فراهم می آورد تا ارزش های انسانی  ،اجتماعی و معنوی مستقر در هر فرهنگ  ،به منصه ظهور برسد .و
شاید از همین روباشد که بارها شاهد بوده ایم ،ساکنان شهر با این آثار ابراز همدلی و دوستی نموده و آن را
هویتی جدایی ناپذیر از منطقه و محله زندگی خود دانسته اند .هم اکنون در سطح شهر تهران گواه مناسبی
است برای تالش هایی که در این راه به سرانجام رسیده است و ازاین رهگذر گاه تصاویری خلق شده اندکه
هر چشم باریک بین را به ستایش وا داشته است .بی تردید نگهداری و نگهبانی این آثار احساس مسئولیتی
بزرگ را بر شانه های ما قرارداده است  .در همین راستا کار گردآوری ،ثبت و تحلیل و ارزیابی نقاشی های
دیواری در سطح شهر آغاز شده است تا با شناسنامه دار شدن ،مراقبت از این آثار فرهنگی و هنری شهر
تسهیل گردد.

سایر آثار 444 
ضوابط و مقررات زیباسازی شهری
سازمان زیباسازی شهر تهران

از رسالت های سازمان زیباسازی شهر تهران الگوسازی و راهبری فعالیت های مرتبط در جهت ارتقای کیفیت
محیط های شهری است .نظارت عالی بر این فعالیت ها ،رعایت ضوابط شهری را به منظور ایجـاد وحـدت
رویه و نظام منـد نمـودن پروژه هـا طلب می نمایـد .از این رو سازمان زیباسازی با هدف فوق نسبت به
انتشـار کتابچـه هـای ضوابط و مقررات زیباسازی شهری اقدام نموده است و در این راستا کتابچه هـای
راهنمـای شهر به شرح زیر طی سـال های 7445و  7447در سازمان زیباسـازی تهیه شده است .مجموعه
فوق در قالب دو مجموعه  75جلدی تهیه و چاپ شده است.
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ضوابط و مقررات زیباسازی شهری
راهنمای یک
جهانشاه پاکزاد ،وحید چوپانکاره ،سیدرضا مرتضایی ،جمشید امامی
پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تهـیـه راهنمایی در راستـای ساماندهی عناصر تشکیل دهنده فضای عمومـی شهـری که بی شک هویـت
و شخصیت یک شهـر را نمایـان می سـازد از اهداف انجـام این پروژه به شمـار می رود و راهنمـای مناسبی
است برای انتخاب تجهیزات شهری ،جلوگیری از خطای طـراحی ،وحـدت رویه و همچنین در دست داشتن
کتابچه راهنمایـی که اصـول پایه و اولیـه را برای مدیران ،مسئوالن و کارشنـاسـان مشخـص می نماید.
مجموعه کتابچه های تهیه شده در حوزه مبلمان شهری ،رنگ در منظـر شهـری و کف سـازی شامل 75
عنـوان به شـرح زیر می باشدکه از نظر طراحی و ساخت ،جانمایی ،نصب ،انتخاب مواد و نگهداری ،بررسی
شده اند:
 -7پرچم
 -4تجهیزات زمین بازی کودکان
 -4سطل زباله
 -2وسایل ورزشی فضای باز
 -4سرویس بهداشتی
 -4آبخوری
 -4آماده سازی سطوح پیش از رنگ آمیزی
 -4اعمال پوشش در رنگ آمیزی سطوح
 -4راهنمای رنگ آمیزی مبلمان
 -75کف سازی

سایر آثار 447 
ضوابط و مقررات زیباسازی شهری
راهنمای دو
جهانشاه پاکزاد

از آنجا که بخش عمـده تعامالت اجتمـاعی و زندگـی شهری در پیاده روها سپری می شود ،مواردی مانند
کف سازی مناسب و نحوه اجرای صحیح آن ،بر کیفیـت این بخـش از خیابـان از نظـر فراهم ساختـن بستر
مکانی الزم برای حضور پیاده تاثیر به سزایی دارد .با عنایت به ارتباط اقشار جامعه با این حوزه  -به خصوص
افراد ناتوان و کم توان جسمی -باید پیاده روی خیابان ها پاسخگوی توقعات و نیازهای استفاده کنندگان
باشد .از این رو جهت هدایت موضوع به مسیر صحیح ،پیروی از ضوابط و مقررات ضروری می باشد .در
مجموعه حاضر به لحاظ گستردگی موضوعات تخصصی 75 ،جلد کتابچه راهنما به شرح زیر تهیه شده است:
ضوابط عمومی
 -77اتصال اثاثه (جزئیـات اجرایی اتصال اثاثـه شهـری به کـف پیاده رو)
 -74خیابان تجاری (جزئیات اجرای کف سازی پیاده رو)
 -74تقاطع موجود (جزئیات اجرای کف سازی پیاده رو)
 -72تقاطع جدید (جزئیات اجرای کف سازی پیاده رو)
 -74بلوار تجاری و تفریحی (جزئیات اجرای کف سازی پیاده رو)
 -74بلوار تجاری و خدماتی (جزئیات اجرای کف سازی پیاده رو)
 -74خیابان عبوری ناحیه ای(جزئیات اجرای کف سازی پیاده رو)
 -74خیابان عبوری شهری (جزئیات اجرای کف سازی پیاده رو)
 -74پل روگذر عابر پیاده (جزئیات اجرای کف سازی)
 -45پل روگذر سواره (جزئیات اجرای کف سازی پیاده رو)
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طراحی شهری در مقیاس انسانی
فرانک سیف الدینی

طراحی های انسان مقیاس ،طرح هایـی می باشنـد که از نظر استفاده از انرژی ،دارای کفایت ،جذابیـت و
مناسـب شرایط انسـان هـا می باشنـد و اجازه می دهنـد انسـان ها در فضای شهـری زندگـی لذت بخشی
داشتـه باشنـد .به دلیـل اینکه طراحی های انسان مقیاس بر اساس نیازهای فیزیکی و روحی انسان ها
صورت می گیـرد .نیازهـایی که ممکن اسـت از فردی به فردی متفـاوت باشد .این طراحی با توجه به تنـوع
نیازهـا صورت می گیرد .در تئوری شهـرگرایـی هوشمنـدانـه که یک تئوری برنامه ریزی شهری می باشد
تهیه طرح های شهری و طراحی شهری با توجه به ده اصل راهنمایی می شـود که اصل ششم اصل مقیاس
های انسانی می باشد.

سایر آثار 444 
طراحی روش ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران بر اساس نظام فنی و اجرایی امور زیباسازی
سال 7311
مشاور :گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ

ابزارها و روش هایی که بتواننـد فرآینـد تصمیـم گیـری را به فرآیندی سیستماتیک و علمی تبدیل نمایند،
سبب خواهند شد از یک سو فشارکاری تصمیم گیران و تصمیم سازان به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر
شائبه غیرعلمی ،ناقص و جانب خواهانه بودن تصمیم گیری ها از بین برود .از آنجا که سـازمان زیباسـازی
تعـامالت بسیـار زیـادی با شرکت های پیمـانکـاری که عمـدتاً از بخـش خصوصـی می باشنـد ،دارد و
تصمیـم گیری در ارتبـاط با واگـذاری و برون سپـاری امـور زیباسـازی به آن ها ،همـواره یکی از مهم ترین
دغدغه های مدیـران و کارشنـاسـان این سـازمان محسـوب شـده است به همین منظور در این کتاب سعی
شده تا با طراحی و ایجاد یـک روش علمـی و سیستمـاتیـک در خصـوص ارزیابی و رتبه بندی پیمانکـاران
بر اسـاس نظـام فنـی و اجرایـی امور زیباسازی سال  7444به رفع نیـازها و مشکالت ایـن سازمـان با توجه
به شاخص های تعیین شده در این نظام پرداخته شود.
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طراحی روش سیستماتیک ارزیابی و رتبه بندی کانون ها و شرکت های تبلیغاتی
مشاور :گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ

در این کتاب سعی بر آن شده تا با تعیین اهداف کالن و اهـداف عملیـاتـی از طراحـی روش سیستمـاتیک
ارزیابی و رتبـه بندی کانون ها و شرکت های تبلیغـاتی و ارزیـابی و شنـاسـایی نقـاط بهبود روش هـای
فعلی به شاخص های جدیـد و با کارایـی باالتری در حوزه های مشابه یا مرتبـط دست یافتـه شود .در ادامه
تالش بر آن شـده اسـت تا ضمن تعییـن میـزان تحقـق اهـداف و بـررســی نـقـاط ضـعـف و قـوت روش
هـای تصمیم گیری در این حـوزه ،به تـعییـن و انتـخـاب روش جـایگـزین (روش تصمیم گیری چند معیاره
متناسب با نیازهای سازمان) ،راهنمای جمع آوری اطالعـات ،روش محـاسبه شـاخـص ها و آئیـن نـامـه
اجـرایی اشاره شود.

سایر آثار 444 
طراحی فضاهای عمومی
Iris Utikal ,Philipp Heidkamp ,Michael Erlhoff
مترجمان :حمیدرضا حاجی حسینی ،نازیال محمد قلیزاده

کتاب «طراحی فضاهای شهری» سعی نموده است با هدف ارتقای جایگاه طراحی در نظر مدیران شهری،
طراحی را از ابزاری در خدمت مُد و زیبایی صرف ،به ابزاری برای پویایی بیشتر در زندگی شهری و رشد کیفی
سطح زندگی شهروندان تبدیل نماید .در این کتاب به صورت عمده به زمینه های بروز مشکالت طراحی
شهری در الیه های مختلف پرداخته شده است .عمده مطالب کتاب در فصل هایی با عناوین؛ فرهنگ،
فضاها ،رفتار و حریم شخصی ،آورده شده اند.
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طراحی و اکولوژی منظر
محمدرضا بمانیان ،فریال احمدی

اکولوژی منظر رویکرد نوینی در طراحی و معماری منظر است که در ابتدا توسط جغرافیدانان مطرح گردید و
در نهایت مورد توجه ویژه اکولوژیستها ،طراحان محیط و معماران منظر قرار گرفت .این رویکرد که در مقیاس
منظر به برنامهریزی و مدیریت در گسترهها و مناظر میپردازد ،بر ارزیابی جامع بستر مورد نظر و تهیه
طرحهای بلند و کوتاه مدت در مقیاس منظر ،زیستگاه و لکه تأکید دارد .کتاب حال حاضر نگاهی دقیق به
چگونگی شکل گیری این رویکرد و اصول و فرآیند مداخله در مناظر با توجه به رویکرد اکولوژی منظر دارد .از
اینرو در فصل نخست کتاب به تدقیق کلید واژههایی چون منظر ،منظر طبیعی و گونه بندی منظر طبیعی که
پیش زمینه فهم رویکرد اکولوژی منظر میباشد ،پرداخته شده است .در پایان این فصل گونه بندی جدیدی از
مناظر طبیعی اراءه گردیده است .در فصل دوم ،رویکرد اکولوژی منظر ،محققان و نظریه پردازان این رویکرد و
کلیه پژوهشهای انجام شده در این زمینه مورد مداقه و ارزیابی قرار گرفته است .از آنجاکه بخش اعظمی از
این رویکرد مرتبط با مباحث مرمتی و حفاظتی در مناظر میباشد ،در فصل سوم مرمت منظر ،فرآیند و اصول
مرمت توسط نگارندگان عرضه شده است .در نهایت با توجه به ضرورت آشنایی محققان به تفاوت نوع برنامه
ریزی و مدیریت در این رویکرد نسبت به دیگر رویکردهای پیشین طراحی منظر و همچنین تفاوت روش
مرمتی ،فصل چهارم و پنجم کتاب به برنامهریزی و روششناسی در رویکرد اکولوژی منظر اختصاص دارد .در
پایان کتاب نیز یک واژه نامه تخصصی مورد نیاز در مبحث طراحی و اکولوژی منظر تهیه گردیده است.

سایر آثار 444 
طرح جامع رنگ در منظر شهری

رنگ تأثیـر شگرفـی بر درک انسـان از محیـط پیرامـون خـود دارد .رنگ ها می تواننـد فضـاهای شهـری را
دگرگـون ساختـه و روان آدمـی را تحـت تاثیـر قرار داده ،انسـان را تسکیـن بخشند و یا برانگیزاننـد .رنگ
هـا می تواننـد شهرهـای ما را خوشـاینـدتر سازنـد .سازمـان زیباسـازی به مطالعه و بررسی ضوابط رنگ در
منظـر شهـر پرداختـه و ابعـاد گونـاگـون آن را در حوزه هـای روان شنـاسی ،جامعه شناسی و شیمی رنگ
مورد کنکاش قرار داده است .فازهای مختلف پروژه با بررسی شیمی رنگ و تاثیر عوامل اقلیمی و آالینده
های هوای شهر تهران بر عناصر منظر شهر ،متناسب با جنس هر سـازه ،رنگ منـاسب مبلمـان شهری
ماننـد نیمکـت ها ،نـرده ها ،پل ها ،تابلـوها و ...را براسـاس سیستـم های استـانـدارد رنگ RAL-RGB

 RAL،و  CIELABپیشنهـاد کرده است .دستـاوردهای پروژه با مشـارکت دانشگـاه صنعتـی امیرکبیـر به
صورت  4جلد کتـاب چاپ گردیده است .عالوه بر این خالصه ای از مطالعـات مذبور در قالب  74کتابچه با
رویکرد آموزشـی چاپ و تکثیـر گردیده است تا مراجعه همگان به آن آسـان تر گردد.
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طرح جامع فناوری اطالعات
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ

برنامه جامع توسعه فناوری اطالعات به منظور ایجاد جریان اطالعات و رویکردی جامع و یکپارچه در سازمان
با هدف ایجاد امکان توسعه همزمان زیرسیستم ها و استاندارد سازی در قالب بانک اطالعات زیباسازی
شهری ،طراحی و تهیه گردیده است .تعیین استـراتژی و نقشه راه سازمان در حوزه فناوری اطالعات و
تعریـف و پیش بینـی پروژه هـا و تعییـن نیازهـای آینـده و اولویـت بنـدی آن ها از دیگر اهدافـی اسـت
کـه در ایـن طـرح پیش بینی شده است.

سایر آثار 444 
طرح جامع نورپردازی شهر تهران

بهره گیری از دانش نورپردازی فضاهای شهری که آمیزه ای از علم و فناوری و هنر می باشد ،برای بازآفرینی
هویت شهری ،توسعه کارآمد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فراغتی شهر تهران و تقویت حیات مدنی و
سرزندگی شبانه شهر ،ضرورتی غیر قابل انکار است .قابل ذکر است « الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه
طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران» سازمان را بر این داشت که نسبت به تهیه طرح جامع
نورپردازی با رویکردهایی به شرح ذیل و موضوعاتی شامل (نورپردازی میادین ،بناهای تاریخی ،ساختمان
های ارزشمند ،بدنه سبز بزرگراه ها ،پل های عابرپیاده و سواره رو ،روشنایی تابلوهای تبلیغاتی و نورپردازی
موقت اعیاد و مناسبت ها) در 74جلد اقدام نماید.
شهر روان ،ایمن ،سرزنده و پویا در شب
شهر شاداب و با طراوت شبانه
توجه به رونق زندگی شبانه و رویت چشم نواز شهر در شب و تأمین روشنایی مناسب در محالت
تأمین ایمنی حرکت سواره و پیاده در شب
از اهداف این پروژه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایـش بازدهی عملکـردی و فعالیت شهـر و بازنمـایی هویـت فضـاهای شهری در شب ،تأمین امنیت شهر
و شهروندان در شب ،توجه به بازتاب هویت شهر در شب.
توجـه به صرفه جویـی و استفـاده بهتـر از شرایط موجود و بهره گیـری از انرژی هـای نو ،جایگزیـن و پاک
همچـون انرژی های خورشیـدی و بادی با استفـاده از فـن آوری هـای نوین نورپردازی به عنوان یک اصل
که هر سال حداقل پانزده درصد نورپردازی در شب از محل انرژی های نو و جایگزین تأمین شود و نیز
مطالعه امکان ایجاد نیروگاه مستقل برای روشنایی و صرفه جویی در شب ،فرهنـگ سـازی در استفـاده از
نـور در سطـح عمـومی و مناسبت های شادمانی و جلوگیری از آلودگی نوری.
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عمارت مسعودیه
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

باغ و عمـارت مسعـودیه بخشـی از مجموعـه باغ ها و عماراتی است که در اطـراف میـدان باغ نگارستان
(که بعدها میدان بهارستان نامیـده شد و تا به امـروز به همیـن نام شهرت دارد) وجود داشت .براساس نقشـۀ
عبدالغفـار نجـم الدوله (  7454ق) باغ نگارستـان در شمـال میـدان و باغ نظامیـه در جنـوب میدان عناصر
اصلی تشکیـل دهندۀ میدان باغ نگارستـان هستنـد .در شرق میـدان مجموعه باغ ای تفکیکی از باغ
سپهساالر وجود دارد .باغ و عمارت سپهسـاالر ،عمـارت عدلیـه و مسجـد سپهسـاالر که همگـی از ساختـه
های میـرزا حسیـن خان سپهسـاالر اسـت در این بخش از باغ قرار داشتنـد .براساس مندرجات نقشۀ 7454
قمری باغ و عمارت مسعودیه در گوشۀ جنوب غربی میدان باغ نگارستان در ضلع غربی باغ نظامیه و مکمل
منظوم های از باغ های سلطنتی و خانـه باغ هـای اعیـان و رجـال طـراز اول دوران قاجار است که در سال
 7444قمری بنیان گذاشته شد .به این ترتیب قدمت باغ و عمارت مسعودیه از باغ نگارستان و نظامیه (متعلق
به میرزا آقا خان نوری) کمتر است و هم دورۀ مجموعۀ سپهسـاالر تلقی می شـود .تحوالت توسعۀ شهری در
صد سال اخیـر سبب شده که تغییرات وسیعی در این باغ ها رخ بدهد .باغ نگارستان ،باغ بهارستان و باغ
نظامیه به قطعـات مختلف با کاربـری های گوناگـون مسکـونی و اداری تقسیم شدند و این مجموعه
کمابیش شکل اولیـۀ خود را از دست داد .موقعیت مجموعـه در محـور تاریخـی فرهنگی شهر تهـران،
مستنـدات تاریخی ،موقعیت مجموعۀ مسعودیه در بافت شهری ،وضعیت عمارت و باغ در حـال حاضـر و
تغییـرات عمده در این مجموعه در کتاب مطرح شده است.

سایر آثار 427 
عمارت باغ فردوس
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

باغ ایرانی بیانگررابطه تنگاتنگ فرهنگ و طبیعت و نشان های از همسو نمودن نیازهای انسان با طبیعت
است .هندسه باغ ایرانی شامل ترکیب آب ،گیاه و معماری است؛ این انتظام تصویری ایده آل از فضایی را
ایجاد می کند که باعث پویایی بستر طبیعی می شود .با توجه به موقعیت آب و هوایی شمیرانات؛ این محله
در دورۀ قاجار و پس از آن در دورۀ پهلوی رشد چشم گیری داشته و بسیاری از اعیان و اشراف برای استفاده
از استراحتگاه ییالقی خود شروع به احداث باغ های سرسبز و کوشک های مجلل در شمیران نمودند به
طوری که در متون تاریخی از باغ های شمیران و عمارت های اشرافی آن ذکر بسیاری رفته
است .از جمله این باغ ها می توان به باغ سعدآباد ،باغ سفارت انگلیس ،باغ ملک ،باغ اتابک ،باغ و عمارت
فرمانفرما و باغ فردوس اشاره کرد .باغ فردوس متعلق به ناصرالدین شاه قاجار بوده است که در سـال 7444
قمـری پـس از ازدواج دختـرش عصمت الدوله با معیرالممالک آن را به دخترش بخشیده است .این باغ در
محلۀ باالی تجریـش قرار داشتـه است .ریشـه های شکل گیـری باغ فـردوس در شمیـرانـات ،قصـر
محمدیـه ،باغ فردوس و معماری عمارت آن ،بانیـان و هنرمنـدان عمـارت باغ فردوس ،حدود و وسعت
کنونی آن ،قنات های باغ فردوس و ...از مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
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عمارت کوشک
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

چکیده:

در دورۀ پهلوى اول برج و باروى دارالخالفۀ تهران تخریب شد و پایتخت رو به توسعه گذاشت .بخش شمالى
شهر (حاشیۀ جنوبىخیابان انقالب اسالمـى) به مانند دیگـر بخش ها ،اما با موقعیتـىاعیانى مورد ساخـت
وساز قرار گرفـت .در بسیارى از ساختمان هـا تلفیقـى از معمـارى ایرانى و غربى به کار رفت که ایـن امـر
گذشتـه از ساختمـان هاى دولتـى در خانـه ها نیز مشاهده مى شود .عمـارت کوشک که توسط مهندس
حسین شقاقى طراحى شد ،از مهم ترین این خانه ها ست و آرایه هاى به کـار رفتـه در آن زیبـایـى ویژه اى
به آن داده اسـت .کتـاب عمـارت کوشـک براى معرفـى این اثر به این مـوارد مى پردازد :موقعیت بنا،
جایگاه اثر در مرکز تاریخی شهر تهران ،موقعیت تاریخـی محـل قرارگیـری اثـر ،ویژگـی های معمـاری
عمارت کوشک ،ویژگی هـای ساختاری بنا ،آرایه ها و تزئینات بنا ،تاریخ و چگونگـی شکل گیـری اثر ،سیـر
تحـوالت بنـا از ابتـدای شکل گیری تا به امروز و جایگاه سبکی اثر.

سایر آثار 424 
فیزیک و ویژگی های بصری رنگ
سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رنگ پدیدهای فیزیکی -روانی است و حساسیت مشاهده کننده در درک آن نقش اساسی دارد ،عالوه بر آن
طیف انعکاسی مربوط به شیء و توزیع انرژی نور تابیده شده از منبع نوری در درک رنگ موثرند .در این
کتابچه مفاهیم اولیهای مانند ابعاد رنگ ،منابع نوری و روشهای و دستگاههای اندازهگیری رنگ ،رنگ
همانندی و بینایی رنگی بحث شده است که به درک و فهم رنگ و کاربرد آن در صنعت کمک مینماید.
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قابلیت های پوشانندگی رنگ
مشاور :پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آشنایی با عیوب مختلف رنگ و عوامل ایجاد آن و راهکارهای مناسـب جهـت اصالح این عیـوب امـری
ضـروری اسـت که میتواند از تحمیـل هزینههـای اضافـی جلوگیـری نماید .این کتابچه بخشی از عواملی
که موجب عیوب رنگ میشود ماننـد فلوتینگ و فلودینگ ،تاول زدن فیلم رنگ ،براقیت ضعیـف رنگ ،عقب
کشیدگی فیلم رنگ ،زرد شدن رنگ ،شکننـدگی رنگ،گچی شدن رنگ ،پوست پرتغالی شدن رنگ و غیره را
بررسی مینماید.

سایر آثار 424 
کارکرد زیبایی در شهر
معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران

زیبایی شناسی یک فرایند است؛ فرایندی مستمر و در حال رشد و تغییر که با روانشناسی ،فلسفه ،هنر،
فرهنگ ،هویت و کارکردهای مختلف ارتباط دارد .زیباسازی شهری ،فرایند توسعه ویژگیهای بصری است
که در فضای شهر صورت میگیرد .زیبایی مفهومی عمیقتر و وسیعتر از زیبایی بصری یا زیبایی شکل و
سیمای شهر دارد و نقش موثری در سرزندگی ،شادابی و رضایت شهروندان ایفا میکند .بر این اساس ،دانش
فرارشتهای طراحی و زیباسازی شهری به منظور پاسخگویی به اهداف وسیع خود نیازمند بهکارگیری و جذب
مبانی و معیارهای زیباشناختی است.
این اثر با هدف آشنایی فراگیران دورههای آموزش مشترک عمومی زیباسازی تهران تهیه و تدوین شدهاست
و میکوشد اطالعات و دانش اولیه گروههای هدف خود را که شامل اصناف ،شورایاریها و سایر عالقهمندان
به زیباسازی شهری است ،ارتقا بخشد.
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کتاب تهران
محمد طلوعی

بسیـاری از فضاهـای شهـری یادگـاری از حس و خاطره برای شهرونـدان اسـت .خاطـراتـی که بخشـی از
هویت فرد شده و فضـای شهـر را برایش خاطره انگیـز می کنـد .اگر قرار است شهری پویا داشته باشیم باید
که در حفظ این فضاها بکوشیم و آن را فرایندی از هویت اجتماعی شهر بدانیم .کتاب تهران ،همیـن خاطـره
ها را هدف قرار داده و می خواهـد فضـاهـای خاطرانگیز تهران را در قالـب داستـان از زبـان کسـی که آن
را در بعد مکان و زمان تجربـه کرده است بیان کند .در این ویژه نامه داستانی خاطره افراد در قالب هایی
چون اسی ،فتو اسی ،داستان و خاطره آمده است .نگارندگان با بیان تجربیات خود ،در فضاهای عمومی تهران
قدیـم ،پیونـدی را که بیـن شهـر و شهروندان است یادآور می شوند.

سایر آثار 424 
کتاب روانشناسی ترافیک
ماهرخ بریری ،سیده رویا بارسلطان

چکیده:

روانشناسی ترافیک یکی از نوین ترین رشتههای روانشناسی است که به مطالعه رفتار کاربران راه و
فرآیندهای روانشناختی رفتار رانندگان می پردازد .روانشناسی ترافیک زمینه های رفتاری و شناختی و دقت و
توجه راننده را در هنگام رانندگی ،تعامالت اجتماعی ،رشد شخصیت رانندگان ،وضعیت جسمانی ،ادراک و
شناخت ،خستگی راننده و تأثیر آن در رانندگی را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد که در این کتاب به
جزئیات این موارد اشاره شده است.
کلید واژه :روانشناسی ،ترافیک ،عامل انسانی
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کتاب شناسی توصیفی زیباسازی شهری
فارسی :مشاور :موسسه چشم انداز توسعه عصر
التین :مشاور :فریدون وردی نژاد

کتاب شناسی و فهرست راهنما از ابزار مهم تحقیق و کلید پژوهش علمی است .استفاده از مطالب گوناگـون و
متنوع کتـاب ها ،نشریـات و پایان نامه ها زمانی آسان و از نظر صرف وقت مقرون به صرفه می شود که
بتوان عناوین مقاالت و رئوس مطالب آن ها را استخراج و با نظمی الفبایی مرتب کرد .هدف از تهیـه کتـاب
شناسی صرفاً راهنمـایی پژوهشـگر نسبـت به محتـوای یک مجموعـه نیسـت ،بلـکه کمـک به وی برای
پیـدا کـردن راه در میـان انبـوه انـتـشـارات روزافـزون اسـت .کتـاب شناسی ،با فراهم آوردن و متمرکز
نمودن کلیه منابع موجود در خصوص موضوع مورد نظر ،به پژوهشگر این امکان را خواهد داد که تمامی منابع
و مآخذ را به طور یکجا مورد استفاده و بهره برداری قراردهد .به رغم گسترش شبـکه های اینترنتـی در دهـه
های اخیر ،ضرورت داشتن کتاب شناسی به طـور جـدی احسـاس می شـود« .کتاب شنـاسـی توصیفی
زیباسازی شهر تهران» در دو مجلد فارسی و التین به عنوان یک بانـک اطالعـاتـی وسیـع از کتـاب ها و
مقـاالت تألیفـی و ترجمه ای ،پایان نامه ها ،گزارش ها و ...به زبان های فارسی و انگلیسـی بـوده و ضمـن
گـردآوری بسـیـاری از منـابـع و مآخـذ می تواند مورد استفاده مسئوالن ،کارشناسان و فعاالن شهرداری و
نیز اساتید ،محققـان و دانشجویـان رشته های مختلف و مرتبط بـاشـد .ایـن پـروژه به صـورت کتـاب و
نـرم افـزار در اختـیـار استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت.

سایر آثار 424 
کفسازی بومی ایران
رضا شیرازیان

کفسازی یکی از مراحل ساخت بناها و محوطه ها ست که برای ایجاد کف انجام می شود که بخش اصلی
زندگی روزمره بر روی آن صورت می پذیرد .عبور و مرور ،نشیمن و استقرارِ اسباب و وسایل زندگی بر روی
کف ،همگی نشانگر نقش مهم و کاربردی آن است .اما عالوه بر کارکرد اصلی ،کفسازی همواره نقش مهم
دیگری نیز در محیط برعهده داشته که همان زیباسازی داخل بناها ،محوطه ها و باغ ها ونیز زیباسازی معابر
شهری بوده است که البته بستگی بسیاری به نوع و کیفیت مصالح ،طرح و نقش و نحوه اجرای کفسازی دارد.
کتـاب حاضـر مجموعـه کـم نظیـری از نقـوش ،مصالح و تکنیک های بومی را گردآورده است و زمینهای
فراهم کرده تا عالوه بر استفـاده در بناهـا و محوطـه هـای تاریخی ،بتوان کفسازی های جدید را همساز با
معماری گذشته این سرزمین طراحی و اجرا نمود .بدینسبب سازمان زیباسازی شهر تهران با حمایت از انتشار
این کتاب سعی نموده تا در راستای بهره مندی از دستاوردها و دانش معماری بومی ایران گامی مثبت بردارد
و حاصل را به معماران ،شهرسازان ،مرمتگران و دانشجویان کشور عزیزمان تقدیم نماید.

  445چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

گزیده ای از مبلمان شهری
Carles Broto & Jacobo Krauel
مترجمان :محمدعلی حسین ،حامد خدادادی علی آبادی ،مجتبی حسین

از زمان آغاز تمـدن نویـن بشر ،همـواره شهری شدن ،بحثی متـداول و بـا رونـدی جهشـی بـوده اسـت .در
کنـار سـازهها ،ساختمانها و سرپناههـایی که نیـازهای روزمره شهروندان را فراهم می سازند ،خیابان ها،
پارک ها و میادینی نیاز است که در آنها شهروندان بتوانند به راحتی حرکت کنند ،به استراحت بپردازند و یا
درکنار یکدیگر اوقاتی را سپری کنند .درحقیقت بسیاری از نظریه پردازان طراحی شهـری بر این عقیـده اند
که کیفیت زندگی ساکنان یک شهر ،به مقدار فضای مشترکی بستگی دارد که در دستـرس آنها قـرار دارد و
اینکـه این فضاها چگونه مورد استفاده قرار می گیرند .هیچ شکی وجود ندارد که مبلمان شهری نقش بسیار
مهمی در حضور راحت تر ،شادتر و دلپذیرتر مردم در اینگونه مکان ها ایفاء میکند.
از آنجا که در این کتاب بخشی از جدیدترین و مهمترین طراحی هـای مدرن مبلمان شهری دنیا گردآوری
است و هر یک از این مبلمان شهری همراه با تصاویر و نقشه های مربوطه ،جزئیات ساخت ،ابعاد و وزن شان،
روش نصب و طریقه نگهداری به تفصیل توضیح داده شده اند ،بنابراین می تواند مرجعی با ارزش برای ارتقا
علم طراحی مبلمان شهری برای متخصصین داخلی باشد.

سایر آثار 447 
مبانی زیباسازی شهری
موسی پژوهان ،مهدی ماستیانی

زیباسازی شهری به عنوان حرفه -دانشی برخاسته از مباحث علمـی -عملـی زیبـایـی شنـاسـی و جنبـش
هـایی نظیـر زیبایی شناسی شهری امروزه در تمامی شهرهای دنیا به یکی از مهم ترین الگو های تحقیقاتی
و اجرایی برنامه ریزان ،طراحان و مدیران شهری بدل شده است .از منظر حقوق شهروندی ،داشتن شهری
زیبا ،سالم و پاکیزه حق تمامی شهروندان محسـوب می شـود و جنبـش زیبـایی شنـاسی شهـری نیز بر
همین اساس شکل گرفته است .در واقع این جنبش نه تنها بخاطر زیبا کردن شهرها ،بلکه ترجیحاً به منظور
ابزاری برای جلب رضایت اجتماعی از طریق راضی نگهداشتن جمعیت شهری و پاسخگویی به نیاز آنها شکل
گرفته است .بنابراین در شهرهای امروزین زیبا نمودن فضاها و محیط های شهری و افزایش کیفیت بصری
در شهر یکی از مطالبات شهروندان از مدیران و مسئولین شهری است .در این کتاب شهر و ضرورت های
زیباسازی شهری و نیز اصول و موازین کلی زیباسازی شهری بیان می شود .هدف از این آشنایی کلـی با
مبـاحث اولیـه زیبـایی شنـاسی و زیباسـازی شهری ورود به مباحث موضوعی و عینی زیباسـازی شهـری
ماننـد زیبـاسـازی در میـادیـن ،ورودی هـای شهـری ،دیـواره ها ،نرده و حصـارها و  ...است.
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مبلمان خیابانی
Van Chris Uffelen
مشاور :محمد آبایی

در همان نگاه اول این موضوع قابل تشخیص است که نیمکتها ،چراغهای خیابانی ،فوارهها و ایستگاههای
اتوبوس به طور قابل مالحظهای به طبیعت خیابانها ،میدانهای عمومی و تمامی شهرها شکل و فرم می
دهند .اخیراً عالوه بر جنبههای عملی مبلمان شهری ،تمرکز بر کیفیت باالی طراحی نیز مورد توجه قرار
گرفته است .ترکیبی از عملکرد و زیبایی ،مفاهیم مبتکرانه و پیادهسازی هنرمندانه آن ،پرتوی جدید را بر
مبلمان شهری امروزی گسترانیده است .با وجود اینکه مبلمان شهری به صورت سری تولید میشوند .قطعات
منحصر به فرد بخش مهمی از این اجناس هستند .این اماکن به صورت آشکاری برای در معرض دید قرار
دادن محلی خاص در ساختار شهری و یا هماهنگ کردن محیطی خاص در نظر گرفته شدهاند .این کتاب
بیش از صد نمونه برجسته از تولیدات سری سازی شده را بررسی و معرفی میکند.

سایر آثار 444 
مبلمان شهری
محسن سلطانی

مبلمـان شهـری بعنـوان جزیـی از عناصر منظر شهری عالوه بر حضور مستقیـم در زنـدگی شهـروندان،
دارای طراحی و کاربردهـای خاصی است بنحـوی که گونه شنـاسی و سنجش آماری آن در قالب برداشـت،
تهیـه و تدوین اطالعات وضعیت موجـود مبلمـان شهـری بخشـی از بانـک جامـع اطالعـات زیباسـاز ی
اسـت که به جهت بهره گیـری از عناصـر و چینـش منطقه ای مناسب صورت پذیرفتـه است.
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مبلمان شهری برای افراد کم توان
مشاور :موسسه چشم انداز توسعه عصر

با توجه به اینکه مبلمان شهری در زیباسازی ،هماهنگی ،نظم وآسایش یک شهر یا یک خیابان نقش بسزایی
دارد ،می توان آن را به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء ساختار یک شهر معرفی کرد .و ازآنجا که هدف ما
بهینه سازی محیط شهری برای افراد کم توان است ،باید طراحی و نصب این اثاثیه شهری به نوعی
پاسخگوی نیازهـای این افراد باشد .مسلماً حضور افراد کم توان در شهر به عنـوان یک قدم اولیـه در جهت
فعـال نمودن این گروه در فعالیت های انسانی و اجتماعی خواهد بود .بنابراین کامالً منطقی است که محیط
شهری را به گونه ای آماده کرد تا حرکـت این افـراد به راحتـی و با صـرف حـداقـل انـرژی صورت گیرد.

سایر آثار 444 
مبلمان شهری و آلودگی بصری
مشاور :موسسه چشم انداز توسعه عصر

همگـام با تغییـرات اقتـصـادی ،اجتمـاعـی ،فرهنگـی و فنـاوری های جدید بافت های شهری با تغییر شکل
و شالـوده مواجـه گردیـده اند چـرا که شهـر نیـز همـچـون سـایر پدیـده های مصنـوع انسـان ساخـت در
طـول زمـان دچـار تغییر و تحـول می گـردد .سهـم بسیـاری از شهرهای بزرگ از مدرنیته ،آلودگی های
صوتی و بصـری و آشفتگـی ساختاری برای زندگـی بشـری اسـت .وجود عناصـر بصری ناهمگـون با
محیـط پیرامـون و یا انباشـت زیادی از عالمـت های بصری نظیر بیلبوردها ،تخریب های طبیعی ،دکل های
فشار قوی برق ،نوشته های ناهنجار روی دیوارها ،برچسب های تبلیغـی روی درب منـازل و ...نمـونه هـایی
از آلودگـی بصـری محسـوب می شوند .مشاهده اماکن آلوده شهر رفته رفته تبدیـل به یکی از عادات روزانه
مردم شده است از همین رو توجهی به مضرات این نوع آلودگی از خودبروز نمی دهند.
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مجسمه های شهری
محسن سلطانی

مجسمه سازی ،در گذر ایام ،تحوالت گونانی را به پشت سر گذاشته است .این تحوالت گاه جنبه آیینی داشته،
گاه نمادهای مذهبی را تجلی بخشیده و دیر زمانی نیز زینتبخش عمارتها و کاخهای سلطنتی بوده است.
اما استعداد این هنر ،فراتر از آن بود که در قالبهای سنتی ،خود را محدود کند .لذا با توسعه صنایع ،جهان
ابعاد گستردهتری از مجسمه سازی را شاهد بود .اماکن عمومی ،با مجسمههای زیبا مزین شدند و اقبال
عمومی به انتشار و توسعه این هنر دامن زد .اکنون تجربههای تمام این سالها با ماست و تاثیر شگرف و
نشاطآور هنر مجسمهسازی در کوی و برزن بر هیچکس پوشیده نمانده است .بیتردید نگهداری و نگهبانی از
آثار مجسمهسازی احساس مسئولیتی بزرگ را بر شانههای ما قرارداده است .در همین راستا کار گردآوری،
ثبت و تهیه بانک اطالعاتی آثار و المانهای حجمی در سطح شهر تهران توسط این سازمان آغاز شده است
تا با ثبت و شناسنامه دار شدن این آثار ،مراقبت از این آثار فرهنگی و هنری شهر تسهیل گردد.

سایر آثار 444 
مجسمه های تهران
سازمان زیباسازی شهر تهران

شهر تهران به عنوان ام القری جهان اسالم و پایتخت سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
طی سال های اخیر از نظر زیرساخت ها ،سیما و منظر شهری توسعه همگون و فراوانـی یافتـه اسـت .یکی از
این جهـات توسعـه طراحی و ساخت المان ها و مونمان های شهری است که با کار ویژه های مختلفی در
نقاط شهر جانمایی و نصب شده است.
به منظور مستندسـازی تاریخ طراحـی ،ساخت و نصب این یادمان ها کتاب حاضر تهیه و منتشر می شود تا
رسانه ای باشد برای معرفی بیشتر این آثار و همچنین فرصتی برای گرامی داشت یاد و نام هنرمندان متاخر و
در گذشته و تقدیر از اساتید و هنرمندان معاصر و نیز نقد و ارزیابی عالمانه و مشفقانه آنچه که انجام شده و
استفاده بیشتر از گذشته برای پرداختن بیشتر به آینده.
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مجموعه کتاب های تهران پژوهی

این روزها از هویت شهرها فراوان شنیده می شود .شهروندان در هر نقطه ای از زمین ،در پی کشف و شناخت
هویت خود و مکان و زمانی هستند که در آن زندگی می کنند .اهل یک شهر یا کشور بودن ،یعنی خود را
متصل و متعلق به تاریخ و مکان و فضای آن شهر و کشور دانستن و آن را بخشی از خود به شمار آوردن.
تالش هر فرد برای شناخت هویت خود ،از سویی نسبت او را با دیگری مشخص می کند و از دیگر سو او را
وادار به شناختی عمومی از جهان پیرامونـش ،تاریخش ،خاطراتش ،مواریثش ،احساساتش ،ارزش ها ،مفاهیم،
بزرگان و مشاهیر و خصوصیات جمعی محیـط زیستـش می کند « .هویت » مرتبط با شهر ،شهروندان یک
شهر را از غیر شهروندان متمایز می سـازد ،حس مسئولیـت « شهرونـدی » برای « ساکنان » ایجاد می کند
و آستانه ی تمیز میان « ساکن » یک شهر با « شهروند » یک شهر با « شهروند » یک شهر را ترسیم می
کند.
سازمان زیباسازی ،بر پایه ی اهداف و دیدگاه های فوق این مجموعه  45جلدی را فراهم آورده است و
امیدواریم با پرداختن به ابعاد متنوع میراث تاریخی ،میراث فرهنگی و معنوی ،بزرگان و مشاهیر ،بناها و مکان
ها و محوطه های ویژه و مانند آن در شهر تهران ،به تدریج مجموعه ای خواندنی برای شهروندان تهران،
خاصه جوانان به وجود آید و پاسخگوی بسیاری از سواالت آن ها درباره ی تاریخ ،فرهنگ ،دین و هویت شهر
و شهروندان تهران باشد و زمینه های اولیه شناخت شهر و محیط زندگی شان را برای آن ها فراهم آورد.

سایر آثار 444 
مجموعه کتاب های دانش زیباسازی شهری

زیبایی در شهر به عنوان مقوله ای مطرح در کیفیت و مطلوبیت شهـرهـا ،واقـعـی و عینـی بـوده و حـاصـل
مشـاهـده و درک مظاهـر گونـاگـون از بناها ،فضـاها ،عناصـر شهـری ،طبیعـت و شهـرونـدان آن می
باشـد و در هر شهـر در نگـاه اول هویـت تاریخـی ،زیبایـی شنـاختـی ،و سلیقـه مردم آن را به نمـایـش
می گذارد .از آنجاییکه دانش زیباسازی شهری یکی از دانش های نوین و در عین حال کامالً میـان رشته ای
می باشـد ،طـی چند سال گذشته مجموعه ای از فعالیت ها برای گستـرش این دانش به صورت پراکنده
صورت گرفته است ،لذا معرفی و تدوین آن مستلزم تعریف و تبیین الگویی یکسان و هماهنگ می باشد.
تهیـه و تألیف سلسلـه کتاب هـایی تحـت عنـوان « دانـش زیباسـازی شهـری » در حـوزه های مختلـف،
مباحثـی نظیر کلیات و تئوری زیباسازی ،مبلمان شهری ،سیما و منظرشهری ،هنـرهای شهری و  ...حاصـل
تالش گروهـی اساتید و متخصصین صاحب نام در رشته های مرتبط می باشـد .تا آخریـن دستـاوردها و
راهکـارهای علمـی و هنری دنیا را به شیـوه ای گزیده در اختیار کلیـه فعـاالن شهـرداری و زیباسازی جهت
بهبود و ارتقاء کیفیـت خدمـات مطالعـاتی و اجـرایی ،قرار دهـد .در حـال حاضـر حـدود  45جلـد کتـاب از
این مجموعه در دسـت تألیف و چاپ می باشد.
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محله سنگلج
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

از میان محله های پنجگانۀ شهر تهران که در محدودۀ حصار صفوی شهر قرار دارند ،محلۀ سنگلج از جهت
پیوستگی جریان حیات مدنی و سرزندگی شهری ،در وضعیت مناسب تری نسبت به سایر محله های ارگ،
بازار ،عودالجان و چاله میـدان قرار دارد .پایداری سکونـت و وجـود ساکنـان قدیمـی عمده تریـن عامل
سرزندگی و نشاط شهـری در این محلـۀ تاریخـی شهـر تهران است .تعدد آثار و نشانه های تاریخی که
حاصل تداوم سکونت در این محله از شهر است ،سبب تمایـز این بخـش ا ز مرکـز تاریخـی شهـر تهـران ا
ز سایـر بخش ها شـده ا ست .گذرها و معابـر تاریخـی ،بازارچه ها ،مساجـد و مدارس ،آب انبارها،
کاروانسراها و تکایا در کنار خانه های قدیمی متعدد به عنوان نشانه هایی از گذشتۀ کالنشهر تهران سبب
تمایز سنگلج ا ز دیگر محله های شهر است.از دیگر عوامل شاخص در محلۀ سنگلج وجود طیفی از بناها و
آثار شاخص تاریخ معماری ایران است .این آثار که بیشتر در بخش شمالی محله استقرار دارند ،عمدتاً مربوط
به دورانی از تحوالت معماری و شهرسازی تهران هستند که از آن به عنوان دوران آغاز مدرن یاد می شود.
پارک شهر ،سازمان بهزیستی ،بانک کشاورزی (وزارت آبادانی و مسکن سابق) ،شهرداری تهران ،تئاتر
سنگلج ،زورخانۀ شهید فهمیده ،ورزشگاه تختی ،در کنار تعدادی از خانه های دوران تحول تکمیل کنندۀ
ردیف تحوالت معماری تهران از دورۀ سنت تا دورۀ مدرن اند .وجود بدنه های شهری مربوط به خیابان کشی
های آغاز سدۀ معاصـر در خیابان های وحـدت اسالمـی (شاپور) 74 ،خرداد (بوذرجمهری) ،خیام و مولـوی و
وجود دو میـدان تاریخـی مربـوط به آغاز سدۀ معاصر که حاصل طرح های آماده سـازی شهـری برای عبـور
و تردد خودرو در تهـران اسـت با نام هـای حسن آباد (پهلـوی) و وحـدت اسالمی (شاپور) سبب شده است
حس تعلق به تاریخ و هویت شهری به هنگام حضور و گذر از محلۀ سنگلج در ذهن مخاطب بیدار شود.
تاریخچۀ مختصر تهران و تحوالت شهری آن ،تاریخ تحوالت شهری محله سنگلج ،حدود محله ،سنگلج در
دوران معاصر ،تحوالت ساختاری محله در دوره های مختلف ،آثار تاریخی و نشانه های شاخص محله در
وضعیت کنونی و بافت شهری محله در حال حاضر مطالب مطرح شده در کتاب هستند.

سایر آثار 447 
محله جماران
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

جمـاران یکـى از روستاهـاى پُر نام و نشـان گذشتۀ شمیران است که مانند دیگر روستـاهـاى شمیـران به
دلیـل وجود امامزادگـان و حسینیه هایى در سیر تاریخ تشیع نقش داشته است و هم چنین به دلیل
برخوردارى از آب و هوا و باغات ییالقى شهرت داشته اما از زمانى که بنیانگذار انقالب اسالمى در آن ساکن
شدند ،شهرت جهانـى یافـت .در کتـاب جمـاران روستـاى قدیم و محلۀ امروزى جماران به خوانندگان
معرفى مى شود .در این کتاب ضمن ارائۀ توضیح مختصر دربارۀ موقعیت مکانى و جغرافیاى جماران به روند
توسعـۀ تهـران اشـاره شـده است .در پیونـد با توسعـۀ پایتخـت؛ شمیران ،آبادىهـا و باغ هـاى قدیمـى و
کُهنسـال آن مورد بررسـى قـرار گرفتـه اند .قریۀ جمـاران و ویژگى هـاى آن تا زمـان سکونت امام خمینى
(ره) در این روستا ،سکونت امام خمینى (ره) در جماران ،بیت جمـاران به عنوان محل سکونـت امام ،بنـاهاى
مذهبـى و حسینـه هاى جماران ،قنات ها و سرآب ها و نشـانه هاى بومى در معمـارى شمیـران ،مباحثـى
هستنـد که در این کتاب معرفى شده اند .جمـاران در آیینـۀ عکس هاى هوایى بخش پایانى کتـاب است که
روند توسعـۀجمـاران را از روستایـى در شمیـران در سـال  7444تا یکـى از محالت بزرگ تهـران در
کوهپایه هاى البرز در سال  7444نشان مى دهد.
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مدرسه دارالفنون
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

مدرسه دارالفنـون در راستـای شکـل گیـری مظاهـر جدیـد تمدن ،تحوالت اجتماعی ،فرهنگی ،شهرسازی و
ساخت ساختمـان های دولتـی جدیـد در این سرزمین بنا نهاده شد که در ادامه حیـات خود تغییـرات قابل
توجهـی را در جامعه ایـران به وجـود آورد .از ایـن رو می تـوان دارالفـنـون را از دو منظر مـورد توجه قرار
داد و آن را شایستـه حفاظت ،مراقبت و احیاء دانست :نخست اینکه مدرسه دارالفنـون خاستگاه شکـل گیـری
آمـوزش های نویـن در ایـران است که امروزه وزارتخـانه هـایی نظیـر آمـوزش و پرورش؛ علوم ،تحقیقات و
فناوری؛ و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکـی و ده ها دانشگاه و مرکـز آموزش عالـی دیگـر متولـی آن
هستنـد؛ دوم آنکـه احـداث و بهـره گیـری از مدرسـه دارالفنون زمینـه پیدایـش جریانـی در کشـور شـد که
در تاریخ گذشته این سرزمین کم سابقه بود و مسیر پیشرفت و توسعه نسبی علمی و آموزشی ایران را فراهم
کرد .سنگ بنای دارالفنون در اوایل سال  7444قمری به خواست امیرکبیر گذاشته شد و احداث آن در سال
 7444قمـری پایـان یافـت .در کتاب حاضر اعزام محصل به خارج از کشور در دورۀ قاجار ،پیشینۀ احداث
مدارس نوین ،فکر ایجاد مدرسـه دارالفنـون ،چگونگـی احداث دارالفنـون ،اجزا و قسمـت های مختلف
مدرسه دارالفنون ،افتتاح مدرسه دارالفنون ،نحوۀ عملکرد دارالفنون در بدو تأسیس و دارالفنون در بافت شهر و
ویژگـی های معماری آن مطـرح شده اند.

سایر آثار 444 
مدل ارزشیابی مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران
مشاور :دانشگاه صنعتی شریف

هـدف از تهیـه و پیـادهسـازی این مـدل ارزشیـابی ،تدویـن نظامنامهای جامع جهت استقرار رویکردی نظام
مند و یکپارچه بمنظور ارزیابی عملکرد و ارتقـاء کیفـی خدمـات مرتبط با حوزه های زیباسازی در مناطق
44گانه شهرداری تهران در راستای اهداف کالن سازمان زیباسازی شهر تهران میباشد.
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مسجد و مدرسه شهید مطهری (سپهساالر)
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

میرزا حسین خان سپهساالر ،از رجال برجستۀ دورۀ ناصرالدین شاه قاجار زمین هاى بخش شرقى میدان
بهارستان (جلوخان باغ نگارستان) را که جزو اراضى باغ سردار بودند ،خرید و در آن ها ساخت عمارت ،باغ،
مسجد و مدرسه را از سال  7444قمرى آغاز کرد .وى اموال و امالک زیـادى را وقـف بر مدرسـه کرد و این
بنا با نام مدرسۀ سلطانى ،ناصرى ،سپهساالر و پس از انقالب اسالمى با نام مدرسۀ شهید مطهـرى مشهـور
شد .مسجد مدرسۀ سپهساالر داراى طرح چهار ایوانـى با گنبدخانه و انبوه مناره ها و برج ساعـت است که
طالب زیادى در آن علوم دینى را آموخته و تولیت آن مستقیما زیر نظر شاهان هر عصر و پس از انقالب
اسالمى زیر نظـر رهبـر انقالب بوده است .در کنار مدرسه ،کتابخانۀ آن نیز در دورۀ پهلوى اول در ساختمانى
مجزا ساخته شد و از آنجا که این مدرسه در جوار مجلس شورا
(عمارت پیشین سپهساالر) بوده است ،همواره در پیوند با رویدادهاى سیاسـى ،اجتماعـى و فرهنگـى ایران
قرار داشتـه است .در کتاب حاضر بر پایـۀ مستنـدات تاریخـى و منابعى که در پایان آن معرفى شد ه اند،
تاریخ زمیـن بهارستـان؛ موقعیت آن؛ بانى مدرسـه؛ تولیت؛ عناصـر و ویژگىهاى معمـارى ،هنـرى و آرایـه
هاى مسجـد مدرسـه؛ و کتابخـانۀ آن مورد بررسى قرار گرفته اند.

سایر آثار 444 
مطالعات سرویس های بهداشتی سیار
مشاوران :عبداهلل زارعی ،سینا عطایی ،بهرام عابدینی

در این پژوهش به مطالعه و تحلیل مکانی سرویس های بهداشتی در سطح شهر تهران پرداخته شده است.
این تحلیل از دو دیدگاه عرضه و تقاضا قابل بررسی بوده و در نهایت میزان تطابق امکانات موجود از نظر
عرضه سرویس های بهداشتی با تقاضای هر یک از مناطق شهرداری مورد سنجش قرار گرفته است .بدین
منظور ابتدا نقشه ای از وضعیت سرویس های بهداشتی تهیه گشته و انواع سرویس های بهداشتی براساس
ویژگی های مختلف گونه بندی گردیده است.
از تحلیل های طرف عرضه به منظور مکان یابی سرویس های بهداشتی و از تحلیل های طرف تقاضا برای
تعیین تعداد چشمه در هر یک از مناطق استفاده شده است.
بدیهی است که هر تحلیل ،مکان یابی و پیشنهادی مبتنی بر اصول و معیارهایی می باشد که این معیارها از
مبانی نظری استخراج و در تحلیل های عرضه و تقاضا مورد استفاده قرار می گیرند.
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معرفی انواع رسانه و روش های تبلیغات محیطی
عیسی غفاری نژاد

برنامه ریزی تدوین کتاب فوق و روشـی که شامل معرفی انـواع رسـانـه هـای تبلیغاـت محیطـی می باشـد
در  4فصل صورت پذیرفته است :مبانی و مفاهیم ،شناسایی و معرفی اجزای تبلیغـات و انـواع روش های ارائه
پیـام ،دسته بنـدی انواع پیکـره ها و ارایه برخی نمونه های تبلیغـات محیطی در سطـح دنیـا و ایران .این
کتـاب به عنـوان یک منبع مطالعاتـی بنـیـادیـن در زمینـه کاربـردی تبلـیغـات شهـری ،جهـت بهره
برداری کارشناسان حوزه زیباسازی ارائه می گردد.

سایر آثار 444 
مهندسی تبلیغات محیطی
تقی احمدی

در بازار نشر کتاب های متنوعی در حوزه تبلیغات بازرگانی و روان شناسی تبلیغات به رشته تحریر درآمده که
اغلب با نگاه اقتصادی ،کسب سود بیشتر و راه های کسب موفقیت در فروش کاال و خدمات بوده ،ولی آنچه
امروزه مهمتر است رابطه منطقی صنعت تبلیغات آنهم تبلیغات محیطی مرتبط با سیما و منظر شهری است .
تبلیغات محیطی یک دانش ترکیبی از علوم برنامه ریزی شهری ( شهرسازی )  ،اقتصاد شهری  ،جامعه
شناسی شهری ،گرافیک محیطی ،هنر ،معمـاری ،طراحـی منظـر ،طراحـی صنعتـی ،روان شناسی  ،مهندسی
سازه و  ...است .
مجموعه حاضر ترکیبی از مباحـث مبـانـی تبلیغـات ،مبانی رنگ( رنگ در تمدن ها  ،خصوصیات گرافیکی و
فیزیولوژیکی رنگ ها ،هارمونی و  ،) ...تأثیر تبلیغات محیطی بر شهرها از بعد اقتصاد شهری ،اجتماعی و منظر
شهری است  .شناخت ابزارها و فضاهای تبلیغاتی و مهمترین بحث این کتاب  ،ارائه ضوابط فنی و هنری
است که بعنوان حلقه ئ مفقوده در زنجیره تبلیغات شهری است .
امروزه بیشترین آسیبی که به شهرها می رسد و آلودگی ها و اغتشاشات بصری را دامن می زند ،نبود ضوابط
هنری و فنی در حوزه تبلیغات شهری است  .در چنین موقعیتی بر آن شدم که آموخته هایم در رشته «برنامه
ریزی شهری » بعنوان تخصص اصلی و هنر نقاشی وخوشنویسی  ،تخصص فرعی خود را با تجربیات یک
دهه ئ خود در حوزه تبلیغات شهری  ،ترکیب کرده و مجموعه ای کاربردی تحت عنوان «مهندسی تبلیغات
محیطی » را به دوست داران شهر  ،دانش پژوهان و دانشجویان حوزه شهری و مدیران و مسئولین شهری
ارائه نمایم .
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میدان مشق
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

مرکز تاریخی شهر تهران از عناصر و اجزای مختلفی شکل گرفته ،که هر یک از این اجزای تشکیل دهندۀ
شهـر ،سرگذشتـی جالب و شنیدنـی دارد .با کشف ،بازخوانـی و معرفـی بخش های مختلف شهر و پـی بردن
به تاریـخ تحوالت آن ،شهر امروز هویت می یابد و تعلق خاطر شهروند به شهر کیفیتی را فراهم می کند که
الزمۀ سکونـت در شهـر است .از میـان مکان های تاریخی و خاطره ساز شهر باید از میدان مشق نام برد.
هستۀ اصلی این میدان ،در اوایل دوران قاجار ،به عنوان محلـی برای حفاظـت و دفاع از شهـر و در قالب یک
پادگان نظامی ساختـه شد .دور تا دور محوط های باز در خارج شهر را دیواری کشیدند و در آن ساختمانی
برای استقرار قشون و وسایل جنگی ساختند .بیشتر فضای پادگان محوطه ای باز بود که قشون در آن زیرنظر
فرماندهان و حاکمان مشق نظامی می کردند .با گذشـت زمان همراه با رشـد جمعیـت و توسعه شهر قدیم،
پادگان نظامی در مرکز شهر جدید قرار گرفت و چندیـن دوره تغییـر و توسعه را در دوران قاجار پذیـرا شد تا
در نهایت در آغاز قـرن معاصـر و از دهه  7455شمسی به بعد به عنوان مناسب ترین موقعیت برای استقرار
ادارات دولتی به اشغال ساختمان های اداری درآمد تا جایی که ا مروز دیگر در آن اثری از یک میدان نظامی
نمی توان دید .امـروز میـدان مشق تهران با ساختمان های باشکوه و زیبا یکی از جذاب ترین فضاهای
شهری در تهران است .در کتاب حاضر به محدودۀ میـدان مشـق ،زمان و چگونگی تأسیس میدان ،عمارت
قزاقخانه ،وقایـع میـدان مشـق ،احداث باغ ملی ،احداث ساختمـان های دولتی در محدودۀ میدان مشق و...
پرداخته شده است.

سایر آثار 444 
میدان حسن آباد
مشاور :دفتر پژوهش های فرهنگی

از میان میدان های مرکز تاریخی شهر تهران؛ میدان حسن آباد ،به دلیل برخورداری از شکـل کامـل تاریخی
یک استثناست .میدانی دایره ای شکل ،با چهار گوشه ،طاق های هاللی ،ستون های گچی ،سرستون های
کرنتی و پرنقش و گنبدی های کاله فرنگی ،شکلی متفاوت از معماری تاریخی را به نمایش می گذارد .این
شکل از میدان ،با سایر اشکال تاریخی از میدان در شهرهایی نظیر اصفهان ،یزد و کرمان متفاوت است و
گونه ای دیگر را ارائه می کند .معماری میدان حسن آباد ،از نظر سبک به معمـاری اروپایـی نزدیـک است و
از معدود آثاری است که به دلیل ماندگاری بنا ،هنوز حاوی و حامل خاطرات شهر است .میدانی که مردم بر
آن نام هشت گنبد نهادند .میدان نامش را از آبادی حسن آباد متعلق به میرزا یوسف مستوفی الممالک از
رجال خوشنام دورۀ قاجار گرفته است که در همین محـل قرار داشتـه است .میـدان حسـن آباد در سال
 7454شمسی احداث شده است .وجه تسمیه میدان حسن آباد ،موقعیت و تاریخچـه باغ و محلـه حسـن آباد،
بافت شهـری محـدود قبل از احداث میدان ،خیابان سپه الگوی اقدامات توسعه شهری تهران ،سال تأسیس
آن ،معمـاری میـدان حسن آباد ،تغییـرات و تحوالت کالبدی میدان و اقدامات حفاظتی و طرح های مرمتی
مطالب مطرح شده در کتاب هستند.
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نورپردازی اعیاد و مناسبت ها
مشاور :شرکت روشنایی نور گستر

این پروژه شامل یک جلد با موضوع الگوی روشنایی موقت به مناسبت جشن های ملی و مذهبی شهر تهران
می باشد .تهیه الگوی مناسب و ارائه روش طراحی روشنایی موقت به مناسبت جشن های ملی و مذهبی
جهت هماهنگ سازی و یکنواخت نمـودن زیـربنـای نـورپـردازی در کنـار آفرینـش اثـری هنری چارچوبی
نیـز برای انجـام این کار فراهـم می نمـاید .که در این میان تمامی روش های ایمنی و حفاظت الکتریکی و
مکانیکی رعایت شده و از ناهماهنگی های فعلی جلوگیری می نماید .اگرچه نورپردازی موقت کوچکتر و
سبکتر از نورپردازی دائم بنظر می آید ولی تکمیل کننده آن بوده و گرما و هماهنگی خاصی در هنگام
برگزاری به جشن ها می بخشد.

سایر آثار 447 
نورپردازی حاشیه بزرگراه ها
مشاور :شرکت طراحان نورپردازان ایده

تأثیر راهها بر محیط فیزیکی و اجتماعی شهرها بسیار گسترده اسـت .راه به عنـوان جزئـی از محیـط زیسـت
اطراف آن تلقی میشود و با در نظر گرفتن یکپارچگی آن نه تنها سطح رفاه شـــهروندان باال میرود بلکه از
تأثیرات مخرب محیط زیست جلوگیـری میشـود .با توجـه به معمـاریهای نوین و نقـش زیباسـازی
فضاهای سبز دیواره بزرگراهها ،برای ناظران در حال تردد و با توجه به اهمیت نورپردازی در معماری شبانه،
شهر نیازمنـد تدویـن اصول طراحی نورپردازی معابر و فضای سبز شهری می باشد .نورپردازی بدنه سبـز
بزرگراهها بنا بر شرایط معمـاری آن بزرگـراه و موقعیـت جغرافیایـی شهـری که در آن واقع شده مالحظات
خاص خود را دارا میباشد.
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نورپردازی شهری
محسن سلطانی

سیمای یک شهر ،برآیند تصاویری از آن شهر است که هر مخاطبی ،تحت تأثیر آن قرار گرفته ،شهر را با آن
سیمای عمومی شناخته و خاطراتی از آن دارد .از طرف دیگر ،منظر شهری در بیشتر شهرهای بزرگ دنیا به
واسطه بناها یا مکانهای نمادین ،درک می شود؛ پاریس و برج ایفل ،پکن و شهر ممنوعه ،تهران و برج
آزادی .به نظر می رسد این عناصر نمادیـن ،شاخص ترین خاطره ای است که در ذهن بیشتر بازدیدکنندگان
آن شهر ثبت شده است .اما آنچه سیمای عمومی یک شهر را به وجود میآورد ،نه تنها محدود به یک یا چند
عنصر شاخص نبوده ،بلکه تمام تصاویری که از آن شهر در هر لحظه به دیده می آید را نیز دربر می گیرد .به
همین ترتیب تصویری که یک شهر در طول ساعات شبانه در ذهن کاربران به جای میگذارد ،سیمای شبانه
آن شهر است.
امروزه درجهت بهبود و پیشرفت نورپردازی ،نقش سازمان هایی نظیر انجمن های بین المللی نورپردازی
شهری ،جشنوارههای نورپردازی و کارگاه های آموزشی را نمی توان نادیده گرفت .با الهام گرفتن از کارگاه
های آموزشی و جشنواره های نورپردازی ،طراحان نورپردازی ،طراحان شهری ،برنامهریزان شهری ،معماران،
سازمان های عمومی و مدیران شهری می توانند به بازبینی نحوۀ نورپردازی محیط های شهری پرداخته،
چگونگی تأثیر آنها را بر شهروندان بررسی کنند .از این طریق است که می توان نسبت به آمیختگی
نورپردازی شهری با محیط و بافت های کالبدی شهری اقدام نمود و اقدام عملی مناسبی را برای ایجاد یک
نورپردازی شهری هارمونیک ،احساس برانگیز و نماد گرایانه دنبال نمود.
هدف نهایی این مطالعه ،موقعیت شناسی شهری ،ارزیابی کیفیت هنری و بررسی ویژگی های الکتریکال و
تجهیزات فنی به کار رفته در نورپردازی منظرهای شهری منطقه 74تهران است .این مطالعه به منظور ایجاد
بانک اطالعاتی نورپردازی در سامانه مدیریت اطالعات سازمان زیبا سازی می باشد.

سایر آثار 444 
نورپردازی چشم انداز
Rojer Narboni
مترجم :یاسمن مصلحی

افزایش آگاهی مسئوالن و برنامهریزان شهری نسبت به روشنایی شهری به عنوان یک رشتۀ تخصصی و
ظهور اولین متخصصان طراحی نورپردازی در نیمههای  ،7445فضاهای شهری را به مکانی برای اکتشافات
گوناگون تبدیل کرد که شکستها و موفقیتهایی را در پـی داشـت .از ابتـدای دهـۀ  7445دو دیدگاه
متفـاوت میـان متخصصان نورپردازی مطرح شد.گروهی بر یکسان سازی فضاها در روز و شب تأکید
میورزیدند و گروهی دیگر بر درک جلوههای ویژه و نورپردازی آثار تاریخی پافشاری میکردند.
روشنـایی شهـری کـه امـروزه تـوسـط طـراحـان ،متـخصصـان ،مصرفکنندگان و شهرنشینان بهعنوان
یک رشتۀ تخصصی طراحی شناخته میشود از تجهیزات و لوازم بسیار ساده آغاز شده و اینک بهصورت یک
جزء جدایی ناپذیر از پروژههای شهری درآمده است .این واقعیت که مرزهای فیزیکی ،محدود کنندۀ طرحهای
نورپردازی هستنـد مخالفان و موافقـان بسیـاری دارد .با این وجـود ،صنعـت گردشگری شبانه در اروپا در
حال گستـرش است .هر چنـد که این نوع گردشگری بهطور خاص بر حوزههای شهری متمرکز است اما در
عین حال در مناطق تاریخی ،در مسیر بناهای تاریخی نورپردازی شـده و در بنـادر و تأسیسـات صنعتـی
گسترش یافتـه اسـت .این صـورت از گردشگـری به شکوفایی اقتصادی و کارآفرینی نیز کمک شایانی
میکند .طراحـی روشنـایی و نورپردازی مناظر؛ شامل بخـش های گوناگونی از منظر شهری نظیر چشم
اندازهای طبیعی ،معابر پیاده و فضاهای سبز درون و بیرون شهرهاست که در فصول مختلف کتاب به تفکیک
به بررسی ایده های طراحی و ابزار و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای آن پرداخته شده است .نورپردازی شبانه
برای فضاها ،تأثیرات فرهنگی ،محیطی ،اجتماعی و اقتصادی متعددی نیز به همراه دارد که در این کتاب به
تفصیل بررسی شده است.
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نورپردازی فضای سبز معابر
مشاور :شرکت جهان نور

این پروژه شامل دو جلد بررسی وضعیت موجود و بررسی استانداردها و تدوین ضوابط نورپردازی فضای سبز
معابر شهری می باشد .از آنجایی که روشنایی معابر تاثیر به سزایی درروشنایی فضای سبز مجاور خود دارد
لذا روشنایی صحیح معابر می تواند متمـم و مکمـل خوبی جهت روشنـایی فضـای سبز مجـاور آن ها باشد و
از نورهـای مزاحـم و آلودگـی های نوری که معمـوالً در اثـر نورپـردازی نامطلـوب معـابر در فضـاهای
حاشیه ای آن ها بوجود می آید بطور چشم گیری جلوگیری نماید .به منظور تامین روشنایی معابر نیاز به
تعیین درخشندگی یا شدت روشنایی متوسط برای معابر مختلف می باشد .به همین منظور ابتدا باید اقدام به
طبقه بندی معابر شهری نموده و سپس برای هر معبر ،درخشندگی یا شدت روشنایی مطلوب مشخص و
سپس به روشنائی فضای سبز معابر اطراف آن ها پرداخته شود.

سایر آثار 444 
نورپردازی میادین
مشاور :شرکت طراحان نورپردازان ایده

این پروژه شامـل دو جلد بررسـی وضعیـت موجـود و بررسی استانداردها و تدوین ضوابط نورپردازی میادین
می باشد .به طور کلی میادین در هر شهر ،فضاهایی هستنـد که بیانگـر فرهنگ و آداب جامعـه ،منطقه،
ناحیه یا محله ها می باشند .با این وجود فرهنـگ و تفکر هر جامعه در شکـل گیری کالبـدی و معنـایی «
میدان» نقش درخور توجهی ایفا می کند .بنابراین الزم است که میادین هم از نظر عملکردی و هم از نظر
زیباشناسی بررسی گردند .هر میدان هویت خاص خود را داراست ،میـدان مذهبـی ،تاریخـی ،محلی و  ...هر
کدام تعریفـی ویـژه از خود دارند و این تعریف می تواند در دو وجه روزانه و شبانه به نمایش گذاشته شود.
نمایش میادین در شـب ،در طراحـی روشنـایی و نورپردازی مناسـب و درخور عینیت می یابد.
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نورپردازی میدان ها
مشاور :شرکت طراحان نورپردازان ایده

میدان شهری ،برای شهروندان و تبلـور زندگـی جمعـی آن ها است و بایـد پاسخگـوی نیازهای اجتمـاعی
آن ها در مقیـاس باالتـر از حد محالت باشنـد .در میـادیـن ،شهرونـدان بدون آنکه یکدیگر را بشناسند ،با
یکدیگر برخوردهای اجتماعی چهره به چهـره دارنـد .تفکیـک میادیـن بـا دیـدگـاه هـای مختلـف انجـام
می گـردد  .یک میـدان ممکـن است محلـی باشد ،منطقه ای باشد یا ناحیه ای و همـان میـدان ممکن
است تاریخی باشد یا ترافیکی .بر اساس اینکه کاربری بدنه و هسته میدان چگونه است میدان قابلیت ها و
پتانسیـل های گوناگونی بـرای نورپـردازی دارد که شامل مواردی نظیر نورپردازی از منظـر زیباشناختـی،
سمبولیک ،هویت و  ...خواهد بود.

سایر آثار 444 
شهر ،زندگی ،زیبایی دومین جشنواره خدمات شهری و مشارکت شهروندی
شمیم حسین مستقیمی

مولفـه های مشارکـت شهرونـدی و الگوهـای رسیـدن به آن ،مهم تریـن چالش امروز کالنشهرهای توسعه
یافته است .هرکه توانسه راهکاری مناسـب برای آن طراحـی کنـد ،موفـق شـده در فرایند تصمیـم گیری و
تصمیم سازی امور شهر مشارکت شهروندان را به خود جلب کند .اهمیت این جلب نظر برای مدیران شهری
به منافعی برمی گردد که عاید شهر می شود؛ به گونـه ای که رابطه ای معکـوس بین آن برقـرار است.
هرقدر شهرونـدان در فرایند مدیریت شهر مشارکت کنند به همان اندازه هزینه ها کاهش می یابد .از سوی
دیگر شهروند به شهرش تعلق خاطر پیدا مـی کنـد و در حفظ و نگهـداری از آن می کوشـد.
همیـن مولفـه هاسـت که نشریـه مشـارکـت شهرونـدی در پی دستیـابی به آن اسـت و تالش می کنـد
نزدیـک ترین و کوتاه ترین راه را برای تحقق آن بپیماید و زمینه جلب مشارکت بیشتر شهروند و ایفای نقش
در مدیریت شهری را طرح ریزی کند .به خصوص که زیباسازی شهر ممکن نخواهد بود مگر با مشارکت تک
تک شهروندان و همچنین حفظ شهر.

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

شهر ،زندگی ،زیبایی تبلیغات محیطی
سید ابوتراب فاضل

تبلیغات محیطی ( )Outdoor advertisingدر تعریف آکادمیک به هر نوع تبلیغ خارج از نقطه نهایی خرید
مشتری اطالق می شود .دیوارنوشته ها ،بیلبورد ،تبلیغات داخل خطوط مترو ،ایستگا ه های اتوبوس ،پله های
عابر و مکا نهای عمومی مانند هتل ها ،پارک ها و داخل شهرها و ...مصدا ق هایی برای تبلیغات محیطی
هستند .اما موضوع تبلیغات محیطی به مثابه یک رسانه مؤثر ،قابل تامل و وارسی بیشتر است .از این جهت به
تبلیغات محیطی صرفا با نگاه تجاری یا ابزاری جهت ارایه مطلوب کاال نگریسته نمی شود بلکه جزیی از
فرهنگ یک شهـر تلقی می شود که تالش دارد ،در جهـت مقـاوم سازی آموزه های فرهنگی بکار گرفته
شود.از همین رو نگاه به تبلیغات محیطی نگاهی کلی از زاویه فرهنگ ایران اسالمی است.
اگر چه این صنعت در ایران بسیار نوپاست و از حدود سال  7444در کشور شکل گرفته است و متخصصان
این حرفه بسیار کم هستند ،ولی توسعه آن باید همزاد با آسیب شناسی آن باشد و از سویی دیگر شیوه های
تبلیغاتی رایج نیز باید در جهت حفظ زیبایی بصری ،هویت دینی و ملی شهر وحقوق شهروندان قرار گیرد و
باید این پیام را به جامعه القا کند که منافع اقتصادی ،مقدم بر قوانین نیست.
سازمان زیبا سازی به عنوان متولی تبلیغات محیطی شهر تهران در چارچوب ارزش های دینی ،حقوق
شهروندی و زیبایی شهر تهران سیاست های راهبردی خود را با همراهی نخبگان و دانشگاهیان عملیاتی
نموده و ویژه نامه «تبلیغات محیطی» سعی در بیان برخی مسایل ،نقاط قوت و ضعف و راهکارهای بهبود این
پدیده با کمک استادان دانشگاه و حوزه مدیریت شهری دارد.

سایر آثار 444 
شهر ،زندگی ،زیبایی پیاده راه
شمیم حسین مستقیمی

رشد مباحث مربوط به پیاده روی و پیاده راه ها و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری
فعالیت های اجتماعی پیرامون مفهوم جدید خیابان و شهر پیاده مدار ،چهره تازه ای به شهرهای امروز داده
است .شهرهای برتر امروز ،در رقابتی نفس گیر در تالشند تا چهره مهربان تری نسبت به عابر پیاده از خود
نشان دهند و آغوششان را برای پذیرفتن هرچه گرمتر او باز کنند.
شهرهای ما –و به خصوص تهران -جای امنی برای پیاده نیست و پیاده عمال شهروند درجه دوم غریبه ای
در جستجوی ماشین تلقی می شود .توجه مسئوالن به این وجه شهر ،عمدتاً مصروف ساخت و سازها و
نوکردن هایی شده است که درصد باالیی از آنها،نتوانسته است ارتباط مخدوش پیاده و شهر را از نو ساماندهی
کند .به نظر می رسد انجام این امر در گرو زیرساخت های درست فکری و نگاهی همه جانبه به موضوع پیاده
مخصوصا از وجه فرهنگی آن است.
این مجموعه در نظر دارد نگاهی همه جانبه به موضوع پیاده محوری را به نمایش بگذارد .پیام این مجموعه
این خواهد بود که شهر پیاده مدار ،شهری است حاصل نگاهی خاص ،جامع و متوازن به مفاهیم تازه.

  445چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

شهر ،زندگی ،زیبایی خاطره در شهر
ماهنامه تخصصی شهر و منظر

یکی از مهم ترین ویژگی که برای شهرهای امروزی قائلند و آن را بخش مهمی از هویت شهر می دانند،
خاطره ساز بودن آن است .مدیران شهری تمام تالش خود را برای ایجاد فضاهای خاطره انگیز در شهر صرف
می کنند تا حس تعلق خاطر را در شهروند نسب به شهرش برانگیزند.
اینکه یک شهر خاطره انگیز چه ویژگی هایی دارد و چگونه شهری خاطرات جمعی را می پروراند و یا اینکه
مدیران شهری برای حفظ خاطرات جمعی یک شهر چگونه باید اقدام کنند و بسیـاری پرسـش ها و پاسـخ
هـای از این دست ،موضـوع ویژه نامه خاطره جمعی است .این ویژه نامه می کوشد ضمن ارائه تعریفی
منطقی از شهر خاطره ساز ،راهکارها ،چالش ها و همچنین تجربه های موفق شهرهای خاطره انگیز جهان را
در قالب مقاله ،گزارش و گفت و گو به مخاطب باز گوید .از سوی دیگر مسائلی که شهر ما را خاطره انگیز می
کند ،در این ویژه نامه به آن پرداخته شده است.

سایر آثار 447 
شهر ،زندگی ،زیبایی مشارکت شهروندی
سید ابوتراب فاضل

مشـارکـت شهـرونـدی ،امـروزه پـاشنـه آشیـل بسیـاری از برنامه ریزی ها در مدیریت شهری است .چه اگر
برنامه ریزان شهری بتوانند نگاه شهروندن را به آنچه برای آنان در فضای شهر تدارک می بینند ،معطوف
کنند ،عالوه بر آنکه توانسته اند بهره مندی آن برنامه را برای تمام اقشار بیشتر کنند ،می توانند دوام و
همچنین هزینه های آن را کاهش دهند.
ویژه نامه شهر ،زندگی ،مشارکت شهروندی ،سعی دارد با شناسایی راهکارها و چالش های پیش رو برای جلب
مشارکت شهروندان در زیباسازی فضای شهری ،نقش شهروندان را در این زمینه باز تعریف کند .این ویژه
نامه با طرح موضوع های مختلف نقش شهروند ،برنامه ریزان شهری و مدیر شهر را در فرایند مشارکت برای
زیباسازی شهر مورد بررسی قرار می دهد.

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

شهر ،زندگی ،زیبایی شهر و یادمان
علی رنجی پور

نمادهـای و یادمـان هـای شهـری ،تصـویـری روشن از اندیشه خالقانـش را به تصـویـر میکشنـد و
کارکـردی هویتـی دارند .مهم ترین کارکرد یک نماد ،پیامی است که برای مخاطبش به همراه دارد و تالش
میکند آن را به شکلی ظریف و توامان با هنر و خالقیت منتقل کند .این پیام آنجا مهم می شود که یک
نسل را به نسل بعدی پیوند می دهد؛ همانجا که در سکوت پیامی نجوا میشود .مدیران شهری به خاطر
همین اهمیت است که می کوشند با شناخت ظرفیت ها و فرصت ها ،پیوند مستحکمی بین شهروندان از یک
طرف و شهر از سوی دیگر برقرار کنند.
نشـریـه شهـر و یادمـان نیز در پـی همیـن شنـاخت اسـت و می خواهـد ضمن شنـاختن ظرفیت های
فرهنگی و اجتماعی شهر تهران و همچنین ظرفیت هایی که نمادها می توانند برای شهر ایجاد کنند ،زمینه را
برای ظهور و بروز خالقیت ها و ارائه آثار فاخر فراهم کند .این نشریه باز تعریف شهر و یادمان را در نک
پیکـان نگاه خود قـرار داده و به مخاطـب این تعریـف را ارائه می دهد .گفت وگو با هنرمندان ،معماران و
صاحب نظـران به دنبال همین راهکار است .عالوه بر اینکه گوش چشمی به نمادها و یادمان های مهم
جهان نیز دارد.

سایر آثار 444 
شهر ،زندگی ،زیبایی تبلیغات محیطی غیر مجاز
سید حسن ایاللی

امروزه تبلیغات محیطی را یک رسانه موثر می دانند که توانسته صنعت بزرگی ایجاد کند .این صنعت اگرچه تا
دیروز فقط به دنبال سود بیشتر بود اما امروزه با بهره گیری از روش های علمی ،عالوه بر آنکه همانند رسانه
ای موثر و قوی ظاهر شده ،توانسته است زیبایی فضاهای شهری را نیز تحت تاثیر قرار دهد .در پناه این
صنعت پول ساز ،هستند افرادی که فقط به دنبال سود بوده و نگران تخریب فضای بصری و همچنین اثرات
مخرب اطالع رسانی آن نیستند .این گروه با استفاده از روش های غیر علمی و سوء استفاده از ظرفیت هایی
که برای ایجاد آرامش روانی شهروندان به کار گرفته می شود ،چهره و فضای بصری شهر را آشفته می کنند.
عالوه بر این هزینه های هنگفتی از طریق اموال عمومی به شهر تحمیل می کنند .به گونه ای که اگر این
گروه ها شناسایی نشوند و راهکاری برای مقابله با آنهـا در نظـر گرفتـه نشـود ،سرمایـه های بسیـاری که
می توانسـت در بخش های عمرانی صرف شود ،به هدر می رود.
نشریه تبلیغات محیطی غیر مجاز به دنبال همین راهکارها و آگاهی بخشی به مخاطب از مضرات عدم
برخورد با آن است .نشریه تنها به دنبال راهکارهای سلبی نیست بلکه مولفه های ایجابی نیز مورد توجه قرار
می گیرد؛ از جمله ایجاد ظرفیتـی برای این گروها که بتوانند با تحمیل کمترین هزینه به مدیریت شهری،
تبلیغات کنند.

  442چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

شهر ،زندگی ،زیبایی فضاهای عمومی
سید حمیدرضا نیلی

شهرهای توسعـه یافته به خاطر داشتـن فضـاهـای عمـومـی مناسب ،امکان برقراری تعامالت اجتماعی
سازنده و در نتیجه نشاط و شادابی جامعه را فراهم می کنند .وجود امکانات و تعریف کاربری های مختلف
برای بهره مندی تمامی شهروندان موجب حضور همه اقشار در فضاهای شهری شده و باعث رونق و پویایی
شهر می شود .کالنشهر تهران اما برای رسیدن به این مفهوم راهی دراز پیش رو ،و موانعی بر سر راه دارد.
اگر فضاهای شهری پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد ،می تواند در خلق و شکوفایی استعداد های آنان و
بروز خالقیتشان موثر واقع شود.
ایجاد فضاهای عمومی ملزوماتی دارد که نشریه فضاهای عمومی در جستجوی آن است تا با طرح همه
دیدگاه ها ،فضایی مناسب با هویت فرهنگی و اجتماعی شهرهای ما فراهم آورد .جستار در فضاهای عمومی
شهرهای ایران نمی توانـد بی بهـره از تاریـخ معمـاری و هنـر ایران زمین باشـد و یا آن را گوشزد نکند .از
همین رو این نشریه تالش دارد ضمن شناختن مفهوم فضاهای عمومی در شهرهای ایران ظرفیت ها ،باید ها
و نبایدهای آن را طرح و بیان کند .در این رهگذار معماری بدیع ایرانی و اقتباس از هنر ایرانیان مورد توجه
ویژه است.

سایر آثار 444 
شهر ،زندگی ،زیبایی طراحی شهری
مهدی قرخلو

توجه به طراحی شهری و رعایت الزامات یک شهر انسان محور ،مطابق با نیازهای هویتی شهرهای ایران
مهم ترین دغدغه های نشریه طراحی شهری است .این نشریه تالش دارد به این سوال مهم پاسخ دهد که
طراحی یک شهر چگونه می تواند برای شهروندش آرامش ایجاد کند و چرا شهرهای ما از این موهبت بی
نصیبند ،چرا شهرها در گذشته نقش خود را به درستی ایفا میکردند اما امروزه دیگر کارکرد خود را در
پاسخگویی به نیاز شهروندان و همچنین ایجاد آرامش روانی برای آنان از دست دادهاند؟ آیا تصمیم گیری
درباره شهرسازی و طراحی شهری ما ایراد داشته یا نه انتخاب و برخورد شهروندان با مولفه شهرسازی ما ،این
بال را سر طراحی شهری ما آورده است.
نشریه طراحی شهری با طرح این مباحث راهکارهایی نیز برای برون رفت از معضل کنونی شهرهای ما ارائه
می کند که مبتنی بر هویت فرهنگی و اجتماعی شهرهای گذشته ایران است .این نشریه عقیده دارد که
طراحی شهری باید برایندی از عقاید ،سنن و دیگر دستاوردهای فرهنگی ما باشد.
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شهر ،زندگی ،زیبایی مبلمان شهری
علی رنجی پور

شهر از مجموعه ای از عناصر تشکیل شده که بخش مهم آن را مبلمان شامل می شود .مهم ترین کارکرد
مبلمان شهری ایجاد رفاه و آسایش برای شهروند در استفاده بهینه از محیط شهری است .هرچه استفاده از
مبلمان شهری بهتر و راحت تر و پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد ،شهروندان آن شهر راحت تر با محیط
شهری ارتباط می گیرند و به آن تعلق خاطر پیدا می کنند .نشریه مبلمان شهری ضمن توجه به عناصر و
مواردی که به عنوان مبلمان شهری تلقی می شوند ،تالش دارد ضعف های مبلمان شهری کالنشهر تهران را
مورد کنکاش قرار دهد و راهکاری منطقی برای آن به مدیران شهری ارائه دهد .این نشریه در بررسی های
خود به موضوعاتی چون چگونگی طراحی مبلمان شهری ،توجه به هویت ما در طراحی شهری ،راهکارهای
ارتقای کیفیت شهر از طریق میلمان شهری اشاره کرد .عالوه بر این در بخش دیگری از این نشریه به
دستاوردهای امروز دنیا در زمینه طراحی مبلمان شهری اشاره شده است.

سایر آثار 444 
شهر ،زندگی ،زیبایی شهر دوستدار کودک
شمیم حسین مستقیمی

شهرهای معاصر رویکردها و کاربری های متعددی را در تعاریف خود می گنجانند که از جمله آن ها می
توان به شهر دوستدار کودک اشاره کرد .چنین شهری مهم ترین ویژکیش طراحی شهر براساس الگوها و
حقوق شهروندی کودکان است .الگوهایی که در آنها بهداشت و سالمت روان ،هنر و فرهنگ ،بازی و ایمنی
برای کودکان متناسب با حقوقشان تعریف می شود .چنین شهرهایی در بسیار از کشورها وجود دارد ،حتی در
آن ها خود کودکان طراحی بخشی از شهر را بر عهده دارند .ویژه نامه شهر دوستدار کودک با بررسی این
مصداق ها و نمونه های اجرا شده در دیگر کشورها و همچنین راهکارها و چالش های پیش روی آن،
شرایط ایجاد یک شهر دوستدار کودک را در مجموعه ای گرآوری کرده است تا حقوق شهروندی کودک را
بازشناسد.
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شهرهای زیبا ،زیبایی شهری مولفه های زیبایی شهری
محمدساالر کسرایی

عده ای زیبایی بخشی را سازماندهی شکل هندسی ،اجزا و عناصر مشخص و فعالیت های انسانی در فضا ،در
جهت ایجاد نظم و وحدت می دانند ،برخی ایجاد فضای شهری را به مثابه ساختاری سازمان یافته ،آراسته و
واجد نظم به صورت کالبدی برای فعـالیـت هـای انسـانی را مطرح ساختـه انـد و عـده ای ،معقتدند در کنار
کیفیت محصور بودن و فعالیت های خاص شهری که در آن واقع می شود ،کیفیت زیبایی شناختی عناصر
تشکیل دهنده و کلیت عناصر راهی برای شناخت فضای شهری است .این تحقیق سعی دارد در پژوهشی
اکتشافی ضمـن بررسـی نظریـات مختلـف در مورد زیبایـی شهری ،به تعریفی جامع در مورد زیبایی سازی و
مؤلفه های شکل دهنـده آن برسـد .نگارنده در پی مشخص ساختـن مؤلفـه هـای برتـر شهـرهـای زیبـا
سعـی مـی کنـد ،در تحـقیـقـی مـوردی ،نمونـه هـایی از شهرهای زیبا همراه با تشـریح مولفـه های
زیبایی سازی آن را توصیـف و تشریـح نمـایـد و در نتیجـه تعریـف اولیـه و مؤلفه های اولیه ی مشخص
شده را تکمیل نماید و بتواند همراه با نشان دادن مدل های عینی در جهـان امـروزی ،مؤلفه های جامـع
زیبایـی شناسـی را توصیـف و تجسم بخشد و با مقایسه تهران با شهرهای برتر جهان ،آسیا و جهان اسالم
بتواند نقشه راه قابل قبولی برای ارتقاء مؤلفه های زیباسازی شهری ترسیم کند.

سایر آثار 444 
شهرهای پیاده مدار
سید مهدی معینی

در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز ،سیاست و اقدامات شهرهای مدرن می پردازد .کتاب فوق در
سه بخش شامل کلیات ،تجربه های ایران و راهکارها در  4فصل تنظیم شده است
بخش اول اختصاص به کلیات حرکت پیاده دارد .بخش دوم شامل دوفصل بوده که به جایگاه پیادگان از
نقطه نظر مشکالت پیاده مداری در شهرهای ایران و شهرهای جدید اشاره شده است .در بخش سوم به
راهکارهای بکار برده شده امروزین در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی اشاره شده است.
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طراحی شهری در مقیاس انسانی
فرانک سیف الدینی

طراحی های انسان مقیاس ،طرح هایـی می باشنـد که از نظر استفاده از انرژی ،دارای کفایت ،جذابیـت و
مناسـب شرایط انسـان هـا می باشنـد و اجازه می دهنـد انسـان ها در فضای شهـری زندگـی لذت بخشی
داشتـه باشنـد .به دلیـل اینکه طراحی های انسان مقیاس بر اساس نیازهای فیزیکی و روحی انسان ها
صورت می گیـرد .نیازهـایی که ممکن اسـت از فردی به فردی متفـاوت باشد .این طراحی با توجه به تنـوع
نیازهـا صورت می گیرد .در تئوری شهـرگرایـی هوشمنـدانـه که یک تئوری برنامه ریزی شهری می باشد
تهیه طرح های شهری و طراحی شهری با توجه به ده اصل راهنمایی می شـود که اصل ششم اصل مقیاس
های انسانی می باشد.

سایر آثار 447 
عناصر بصری در شهر
موسی پژوهان ،مهدی ماستیانی

محیط پیرامون ما متشکل از پدیده های طبیعی است .این پدیده ها به نوعی منظر قابل روئیت در پیرامون ما
را در غالب منظر طبیعی و منظر انسان ساخت تعریف می کند .انسان در رابطه نزدیک و بی واسطه ای با
محیط و پیرامون خویش قرار گرفتـه و باورها و شنـاخت خود را بر اسـاس ادراک اش از این مناظر استوار می
کند .گفته شده است که انسان تنها جانداری است که آگاهانه و به عمد محیط زیست خود را تغییر می دهد
تنها با صرف اینکه به لذت زیبایی شناسی برسد .بنابراین ما برای درک مطلوب محیط پیرامون ،نیاز به یک
سری اصـول بصـری داریـم .عناصـر بصـری را می توان به قواعد درک زبان و ابداع در هنرهای بصری
تعبیر کرد .به وسیله شناختن و تجربه کردن زبان بصری می توان محیط اطراف را بهتر و بیشتر درک و آن را
طراحی کرد .امروزه بدلیل فقر در سواد بصری متاسفانه محیـط پیرامـون نه تنهـا به درستـی توسط طراح،
طراحی نمی شود بلکه ناظر نیز قادر به درک مطلوب از محیط و در نتیجه لذت زیبایـی شنـاسی نیست .در
این کتـاب سعـی شده است به تعریـف مفاهیـم پایه اصـول بصری و اهمیـت آن در زندگی امروزه ،همچنین
معرفی ساختار سه ردیفی عوامل متشکله و بررسی برخی از مشکالت و معضالت و در نهایت معرفی چند
نمونه موردی و تحلیل آن با عناصر بصری و در ارتباط با مسائل زیبایی شناسی پرداخته شود.
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عناصر مبلمان شهری
محسن صفار دزفولی

تلخیص ،تدوین و به روزرسانی اطالعات موجود و مطالعات انجام شـده قـبلـی در قالـب کتـاب های دانـش
زیبـاسـازی ،از جملـه فعالیـت های سازمـان بوده اسـت که به منظـور غنـی سـازی دانـش همکاران و
متولیان اجرایی در این حوزه به مرحله اجرا درآمده است .در ایـن مجموعـه سعـی شـده است با هدف تأمیـن
اطالعات پایه ،به پیشینـه و تعـریف محصـول ،انـواع و کاربـردهای هر یک ،معرفی شاخصه هـای تأثیرگذار
و  ...پرداخته شود 2 .موضـوع زیر از جملـه عناویـن کار شـده در این خصوص می باشند:
 .7سرپناه ایستگاه اتوبوس
 .4کیوسک عرضه مطبوعات
 .4پارکینگ موتور و دوچرخه
 .2گلدان و گلجای

سایر آثار 444 
عناصر یادمانی و زیبا سازی
موسی پژوهان ،مهدی ماستیانی

عناصـر یادمـانی که بخشـی از نشـانه هـای شهـری محسـوب می شوند ،بعنوان طرح و بنای یادمانی و
نمادین از زندگی عامه مردم به صورت های یادمان ،المان ،مقبره ،فضای شهری ،بنای مهم و مجموعه ای
حائز اهمیت ارائه می شوند .در بسیاری موارد نشانه ها در فضاهای شهری عالوه بر نقش نشانه ای خود،
نقش یادمانی ،نمادیـن و عملـکـردی خـاص به خـود می گیرند .بنابراین عناصر یادمانی نوعی نشانه شهری
محسوب می شوند که مانند همه نشانه های شهری نقش مهمی در تشکیل تصویر ذهنی افراد و در نتیجه
خوانایی شهر دارند .با نگاهی به وضعیت کنونی سیمای شهرها و نقش عناصر یادمانی و احجام در شکل دهی
به محیط ها و مناظر شهری ،مشاهده می شود که استفاده از این عنصر شهری غالباً به میدان های کوچک و
بزرگ ختم شده است .با ارائه اصول و ضوابط طراحی ،مکان یابی و نصب عناصر یادمانی و ایجاد نشانه های
شهری و عناصر یادمانی مطلوب و ماندگار می توان به منظر شهری مطلوب دست یافت .هدف این کتاب،
معرفی نشانه و عناصر یادمانی و انواع آن ،کارکرد عناصر یادمانی و ارائه اصول طراحی ،ضوابط ،مکان یابی و
نصب عناصر یادمانی است.
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فرهنگ اصطالحات مهندسی شهرسازی
تقی احمدی

گستردگی عرضه دانش و فن شهرسازی و ارتباط آن با علـوم مختلـف ایجاب می کند که اصطالحات و لغات
از حوزه های زیرمجموعه ی شهرسازی شناسایی ومنسجم شود؛ به تعبیری لغات و اصطالحات مجموعه
شهرسازی یک بار دیگر باید از دل این رشته استخراج وبومی سازی شود .اصطالحاتی که در رشته های
اقتصاد ،معماری ،جامعه شناسی ،نقشه برداری ،محیط زیست ،طراحی منظر ،مدیریت شهری و  ...وجود دارند،
به صورت مجرد معانی خاص خود رادارند .اما زمانی که به عنوان یک اصطالح مهندسی شهرسازی بکار می
روند باید از زاویه دیگری به آن نگریسته شود،تا مفهومی متناسب با علم شهرسازی از آن حاصل شود .انتقال
سریع اطالعات و کوچک شدن جامعه جهانی ،رشد و توسعه دانش شهرسازی ،تغییر و تحول در مناسبـات
سیاسی ،اقتصادی ،اجتمـاعی و تغییـر الگو های زندگی و  ...همه و همه ایجاب می کند که اصطالحات
مربوطه با یک انسجام شکلی و مفهومی در دسترس دانش پژوهان ،مدیران شهری ،کارشناسان و دانشجویان
این رشته قرار گیرد .بعضی از علوم قدیمه دارای ذخیره ی مناسبی از لغات و اصطالحات هستند ،بعضی هم
مثل شهرسازی در حال شکل گیری است.نوپایی رشته شهرسازی و نبود فرهنگ تخصصی مناسب در این
زمینه ،موجب شد همزمان با شروع تحصیالت تکمیلی ( )7444به فکر تالیف باشم ،از اینرو لغات و
اصطالحات شهرسازی از منابع مختلف (کتاب ،مجله ،همایش ها و سخنرانی های علمی ،بحث و مبادله
علمی با زبان شناسان و  )...جمع آوری گردید.پس از پنج سال کار ،در  7445فرهنگ انگلیسی به فارسی
آماده چاپ شد و با راهنمایی اساتید فن تا سال 7444عالوه بر اضافه نمودن لغات و اصطالحات جدید دو
بخش فارسی به انگلیسی و بخش طبقه بندی لغات و اصطالحات شهرسازی شامل :برنامه ریزی شهری ،
معماری ،هنرهای شهری ،جغرافیای شهری ،مدیریت شهری  ،اقتصاد شهری،کاربری های شهری ،محیط
زیست شهری ،نقشه برداری و روش های آماری ،ترافیک شهری ،زیرساخت شهری نیز اضافه و تدوین شد.
اکنون به حول قوه الهی و تالش مستمرعلمی ،پس از  74سال به نتیجه رسیده ( چاپ اول -7444چاپ
دوم ) 7444و هم اکنون مدیران ،برنامه ریزان شهری و دانشجویان رشته های شهرسازی و حوزه شهری (
برنامه ریزی شهری ،طراحی شهری ،معماری ،هنرهای شهری جغرافیای شهری ،مدیریت شهری ،اقتصاد
شهری ،کاربری های شهری ،محیط زیست شهری ،نقشه برداری و روش های آماری،ترافیک شهری،
زیرساخت شهری ) می توانند از این فرهنگ بهره مند شوند.

سایر آثار 444 
مبادی طراحی منظر شهری
رضا سیروس صبری

شناخت موضوع منظـر شهـری به چند علـت یکـی اینکـه به پدیده ای چون شهر مربوط می شود ،دوم آنکه
موضوعی میان دانشـی است و دیگر اینکه زمینـه ای بکر در جامعـه می باشد نیـاز به پژوهـش هـای فراوان
دارد .پـس از درک ارزش هـای فرهنـگی و تاریخی در این نگرش به محیط زیسـت می تـوان مشاهـده
نموده که ریشـه های بسیاری از رشتـه های شناخته شده تر را می توان در این عرصه جست.
موضوعـات اصلـی این پژوهش که از البالی مطالعـات کتـب مختلف حاصل آمد شامل موارد تاریخی،
زمینـه هـای نظـری ،عناصر تشکیل دهنده ،و روند طراحی می باشند .پژوهشگر این پژوهش را گام های
اولیه برای ساختن شالوده ای که مورد نیاز پژوهشگران و متخصصان معماری منظر برای مواجهه با موضوع
منظر شهری است می داند و بر عهده پژوهشگران و عالقمندان است که بر این توشه اطالعاتی بیافزایند تا
موضوعات این پژوهش بخشی از ادراک و تجربیات شخصیشان شود.
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نرده ها وحصارها
موسی پژوهان ،مهدی ماستیانی

نـرده ها و حفـاظ ها در شـهـرهـا بعنـوان بخشـی از مبـلمـان شهری محسوب می شوند که جداسازی
فضاهای سواره از پیاده ،فضاهای خصوصی از عمومی ،فضای دوچرخه از سایر فضاها و  ...را بر عهده دارند.
مبلمـان شهـری از جملـه عنـاصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت ،زیبایی،
راحتی ،دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیـابی به شهـری زیبـا و سـالـم دارد .نـرده ها،
حصـارها و تیرک ها نیز مانند سایر مبلمان شهری در کشور ما دارای مشکـالت و معضـالت خـاص خود می
باشنـد که در برخی از مکان های شهری چهره ای نازیبا و نامطلوب به شهر داده اند .با رعایت اصول
زیباسازی در این خصوص می توان عالوه بر زیباسازی بخش هایی از شهر که این نوع مبلمان شهری در آن
بکار گرفته شده ،بر کیفیت عملکـردی این بخش ها نیز افـزود .هدف کتاب حاضر دستیابی به چارچوبی
شناختی از مفاهیم حصـارها و نـرده ها ،شنـاخت وضعیـت موجـود و ارائـه اصـول طراحـی و زیباسازی آن
ها به عنوان عنصری مهم از مبلمان شهری است.

سایر آثار 444 
نشیمن و نیمکت
دانشگاه علم و صنعت ایران

نشیمنگاه و نیمکت شهری ،اولین مظهر و نماد یک اقامت شهری است که به کاربرانش امکان استراحت
کردن ،غذا و تنقالت خوردن ،تماشا کردن و انتظار کشیدن را فراهم می کند .این المان شهری به جابجایی
افراد پیاده کمک نموده و دسترسی به شهر و محیطش را آسان مینماید .پیادهها (شهروندان) تنها در فضاهای
شهری جابجا نمی شوند ،بلکه در این فضاها زندگی می کنند .این تغییر دیدگاه موجب خلق فضاهای
متفـاوت نیز می شود که خود یک هدف بشمار می آید ،به این معنا که فضاهای شهری تنها فضاهایی برای
گذر کردن نیستند ،بلکه مکان هایی برای زندگی کردن هستند.
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طرح های پژوهشی

سایر آثار 444 
مدیریت بهینه رواناب شهری با روش تصمیم گیری چند معیاره مکانی
مطالعه موردی :حوزه آبریز شهری تهران
احمد رادمهر -شهاب عراقی نژاد

چکیده:

مدیریت رواناب در مناطق شهری شامل کنترل جریان هرزابها و اصالح شبکه های زهکشی (جمع کننده
رواناب) می باشد .رشد سریع شهرها به همراه افزایش جمعیت آن ،مشکالت زیادی را در زمینه مدیریت
رواناب ها در هنگام رخدادهای سیالبی به همراه دارد .بارندگی های با شدت زیاد ،کاهش نفوذپذیری به دلیل
توسعه مناطق شهری و همچنین وجود سیستم های جمع آوری رواناب با عمر باال ،از دالیل عمده وقوع
سیالب در مناطق شهری می باشد .با توجه به مواردی که اشاره شد ،نقشه هایی که میزان مستعد بودن
مناطق سیالبی را نشان دهند ،می توانند ابزار مناسبی برای برنامه ریزی های شهری در آینده باشند .تحلیل
آسیب پذیری در مناطق مختلف محیط های شهری اغلب شامل معیارهای چندگانه ای است که به طور
مکانی به یکدیگر مرتبط می باشند .در این تحقیق به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق تر در مدیریت رواناب
شهری از تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره با سیستم اطالعات جغرافیایی در قالب یک سیستم پشتیبان
تصمیم گیری استفاده شده است .روش تصمیم گیری چندمعیاره شامل یک سری از تکنیک هاست که اجازه
می دهد ،طیفی از معیارهای وابسته به یک مبحث امتیازدهی و وزن دهی شده و سپس بوسیله کارشناسان و
گروه های ذینفع رتبه بندی شوند .در این تحقیق ،اهداف زیر مدنظر قرار گرفته است )7 .ارزیابی پتانسیل
سیل خیزی درمناطق مختلف شهری ،که فاقد اطالعات اولیه مناسب هستند )4 .ارزیابی مدل تصمیم گیری
چندمعیاره مکانی با استفاده از ایجاد قابلیت مدل سازی مکانی توسط مدل های هوشمندی نظیر شبکه های
عصبی مصنوعی )4.ارائه الگوریتمی به منظور اولویت بندی زیرحوضه های مطالعاتی جهت انجام مطالعات
کنترل سیالب با استفاده از روش های  AHPو  TOPSISدر محیط تصمیم گیری فازی با تکیه بر
اطالعات مکانی )2 .ارزیابی مسیرهای پیشنهادی برای جمع آوری رواناب شهری .معیارهای ارزیابی در این
تحقیق به سه دسته اصلی شامل معیارهای آسیب پذیری ،هیدرولیکی و اثرات محیطی تقسیم شدند .همچنین
هر کدام از معیارهای اصلی خود به زیرمعیارهای دیگری تقسیم بندی شده اند که توصیف آنها در ادامه آمده
است .معیار آسیب پذیری شامل سه دسته معیار کاربری اراضی شهری ،فاصله از کانالهای زهکشی (سیستم
های جمع کننده) و تراکم شبکه کانالها و زهکشها ،معیار هیدرولیکی شامل دو دسته معیار ارتفاع و شیب ،و
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معیار اثرات محیطی نیز به دو دسته معیار ژئولوژی و سطح ایستابی تقسیم بندی شدند .انتخاب این معیارها
نیز بر اساس اهمیت آنها در نشان دادن میزان سیالبی بودن محدوده مطالعاتی و همچنین بر اساس کیفیت و
کمیت اطالعات موجود ،صورت گرفت .به منظور تهیه نقشه های معیار و نقشه نهایی پتانسیل سیل خیزی ،از
یک جعبه ابزار توسعه داده شده در محیط نرم افزار  Arc Gis 9.3استفاده شده است .در مورد جعبه ابزار
تهیه شده الزم به ذکر است که اشاره شود این جعبه ابزار در قالب یک برنامه الحاقی در محیط نرم افزار Arc

 Gis 9.3که بر مبنای یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) استوار
است ،قابل اجراست .نحوه اجرای برنامه فوق به این ترتیب است که ابتدا اطالعات برداری ورودی توسط
برنامه خوانده شده ،بعد از انجام پردازش های الزم بر روی آنها ،به فرمت اطالعات رستری تبدیل می شوند.
در گام بعدی ساختار سلسله مراتبی با توجه به هدف مسئله شکل گرفته و در مرحله بعد وزن معیارهای
تصمیم گیری بر اساس ماتریس مقایسه زوجی محاسبه می شوند .در نهایت در گام آخر برنامه ،نقشه خروجی
بعد از کالسه بندی تولید می شود .یکی از قابلیت های جعبه ابزار توسعه داده شده این است که با تغییر وزن
معیارها ،سناریوهای مختلف تصمیم گیری ایجاد شده ،که از این طریق می توان به تحلیل حساسیت مدل
پرداخت .در فصلهای مختلف تحقیق ،نتایج به صورت مقایسهای ارائه و بحث شده است.
کلید واژه :مدیریت سیالب ،سیستم پشتیبان تصمیم گیری

سایر آثار 457 
بررسی اثربخشی طرح شهردار مدرسه در بین مدارس راهنمایی شهر تهران
احمد غیاثوند
اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی میزان اثربخشی طرح شهردار مدرسه در بین مدارس راهنمایی شهر تهران پرداخته
است؛ زیرا دستاندرکاران اداره کل آموزشهای شهروندی و سازمان آموزش و پرورش همواره با این پرسش
مواجه بوده اند که تا چه اندازه طرح شهردار مدرسه به لحاظ اهداف مورد نظر از اثر بخشی الزم برخوردار
است؟ در این مطالعه برای سنجش میزان اثربخشی طرح شهردار مدرسه از مدل  CIPPاستفاده گردیده ،به
نحوی که سعی شده به ارزشیابی کیفیت عوامل و معرف های سه بخش درونداد ،فرایند و برونداد پرداخته
شود .از این رو ،با توجه به اهداف ،سؤاالت مورد نظر از دو روش پیمایش و مصاحبه استفاده شده است .جامعه
آماری آن را کلیه شهرداران مدرسه ،والدین شان ،مدیران مدارس و مسئوالن اداره آموزش شهروندی در
مناطق  44گانه شهرداری در سال تحصیلی  7445-47تشکیل می دهند .در واقع در بین دانشآموزان شهردار
مدرسه از روش پیمایش استفاده شده و برای بررسی نظرات والدین دانشآموزان و نیز مدیران مدرسه از
پیمایش تلفنی کمک گرفتهایم .همچنین از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته برای کسب نظرات مدیران و
کارشناسان اداره کل آموزش شهروندی بهره گرفته ایم .برای جمع آوری اطالعات از ابزار «پرسشنامه» و
نیز جهت سنجش وضعیت اعتبار مفاهیم و متغیرها از دو روش اعتبار صوری و اعتبار نمونهگیری (منطقی)
استفاده گردیده و نیز از آزمون آلفای کرونباخ برای دستیابی به پایایی مفاهیم کمک گرفتهایم که وضعیت
مطلوبی را نشان میدهد .نتایج حاصل از بررسی به عمل آمده نشان می دهد که وضعیت درونداد عواملی
چون شهرداران مدرسه ،مدیران ،رابطین شهرداری و والدین دانشآموزان در سطح مطلوبی است .در مقابل
وضعیت معاونین و دیگر دانشآموزان ،مسئوالن شهرداری و هزینهها و خدمات ارائه شده از سوی شهرداری
چندان مطلوب نیست .دیگر نتایج حاصل از ارزشیابی مؤلفههای مختلف در بخش فرایند نشان میدهد که
فعالیتهای شناختی ،انتخاباتی و ارتباطی طرح شهردار مدرسه در سطح مطلوبی بوده و در مقابل از نظر
دانشآموزان شهردار مدرسه فعالیتهای خدماتی ،انجمنی و فرهنگی ـ پرورشی طرح از وضعیت نامطلوبی
برخوردار است .در نهایت در جمعبندی وضعیت پیامدها و آثار طرح بر روی دانشآموزان شهردار مدرسه
میتوان چنین قضاوت داشت که بیشترین تاثیر طرح شهردار مدرسه در افزایش احساس مسئولیتپذیری
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اجتماعی و نیز افزایش عالقه و تعلق نسبت به محیط مدرسه میباشد .در این میان بعد شخصیتبخشی و
توانمندسازی فردی افراد و افزایش احساس مسئولیتپذیری در امور منزل در حد متوسط قرار دارد .در مقابل
مواردی از قبیل افزایش مشارکت جمعی در بین دانشآموزان ،افزایش آموزش و آگاهیبخشی به سایر
دانشآموزان مدرسه و نیز بهبود وضعیت تحصیلی شهرداران مدرسه در سطح نامطلوبی ارزیابی شدهاند.
کلید واژه ها :شهردار مدرسه ،ارزشیابی کیفیت ،مسئولیت پذیری اجتماعی ،مشارکت جمعی

سایر آثار 454 
بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش شهروندی در حوزه های مختلف شهرداری
اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

چکیده:

این پژوهش جهت دستیابی به بررسی و سنجش میزان اثربخشی دورههای آموزش شهروندی در حوزههای
مختلف شهرداری تهران است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی است ،و از نظر زمانی در زمره مطالعات
مقطعی محسوب میشود .ضمن اینکه در زمینه گردآوری دادهها از تکنیک پیمایش و پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شده است .یافتهها بیانگر آن است که باالترین میانگین نمره این عامل مربوط به دوره
آموزشی حقوق و تکالیف شهروندی میباشد .دوره های آموزشی حمل و نقل و ترافیک ،مدیریت پسماند و
مدیریت بحران در این زمینه در مراتب بعدی قرار دادند .این در حالیست که با توجه به دامنه نمره تعیین شده
برای تعیین میزان مطلوبیت ،در مجموع کیفیت این عامل هم به صورت تفکیکی و هم به صورت کلی ،در
سطح مطلوب ارزیابی شده است.
کلید واژه :اثربخشی ،آموزش شهروندی
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سنجش ظرفیت فرهنگی مطالعه موردی محله های تجریش ،خاک سفید ،شهادت ،تختی و
سعادت آباد شهر تهران
دکتر علی ساعی
اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

چکیده:

موضوع این پژوهش سنجش ظرفیت فرهنگی است .در این پژوهش ظرفیت فرهنگی در دو سطح عاملیتی و
ساختاری تحلیل شده است .این پیمایش ماهیت توصیفی -اکتشافی دارد .بنابراین در این پژوهش تالش شده
است در چارچوب مدل نظری فرموله شده ،داده های تجربی مولفه های ظرفیت فرهنگی گردآوری و تحلیل
توصیفی گردد که مجموع این داده ها درجدول زیر ارایه شده است .بر مبنای داده های موجود می توان گفت
شاخص ظرفیت فرهنگی عاملیتی در بعد با سوادی درمحله سعادت آباد با ارزش  44حداکثر و در محله
شهادت با ارزش  44,4حداقل است .دامنه تغییر توزیع منابع دربعد سواد کنشگران فضاهای فرهنگی بر حسب
محله بسیار کم است .با وجود این میزان این شاخص در محله های سعادت آباد و تجریش بیشتر از سه محله
دیگر است.
داده های ناظر بر ظرفیت فرهنگی ساختاری در بعد سرانه فضای فرهنگی داللت بر آن دارد که سرانه زمین
فضاهای تفریحی در هر چهار محله در مقایسه با توزیع آن در سایر فضاهای فرهنگی حداکثر است .باالترین
سرانه امکانات فضاهای فرهنگی به ترتیب در محله تجریش و خاک سفید توزیع شده است.
واژگان کلیدی :ظرفیت فرهنگی ،مولفه های ظرفیت فرهنگی ،کنشگران فضاهای فرهنگی

سایر آثار 454 
سنجش میزان اثربخشی فعالیت شوراهای سالمت محالت شهر تهران
دکتر زهرا زارع
اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

چکیده:

شوراهای سالمت محالت در اداره کل سالمت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برنامه ریزی و
اجرا می گردد و بر رویکرد توانمندسازی اجتماع محور سامان یافتهاند .این مطالعه بر آن است تا با شیوه
ارزشیابی مبتنی بر هدف و سیستمی ،اثربخشی شوراهای سالمت محالت شهر تهران را مورد ارزیابی قرار
دهد .در این مطالعه عملکرد  4ماهه دوم سال  45مالک ارزیابی قرار گرفته و بجز مطالعه اسنادی ،مشاهده،
مصاحبه ،بررسی مستندات شوراها و پیمایش جهت جمع آوری اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است22 .
محله شهر تهران از  44منطقه مورد بررسی و  4گروه مدیران و کارکنان محلی ،اعضای شورا و شهروندان
محله پاسخگویان اصلی در بخش پیمایش این تحقیق بودهاند.
یافتههای این مطالعه نشان می دهد :اثربخشی شورای سالمت محله بر اساس شاخص های در نظر گرفته
شده در اکثر مناطق در حد متوسط برآورد شده است .منطقه  4بیشترین نمره و منطقه  2و 72کمترین نمره را
کسب کرده ،هرچند که در مجموع بین مناطق مختلف تفاوت چندانی وجود ندارد .مناطق پهنه شمال شامل
مناطق  4 ،4 ،7و  4دارای بیشترین نمره اثربخشی و در نهایت میانگین نمره اثربخشی شورای سالمت
محالت شهر تهران  45,4است که اثربخشی متوسطی را نشان می دهد .با توجه به رویکرد شهرداری در
بسط خدمات و برنامه های اجتماع محور و محله محور ضرورت اجرای برنامه هایی چون برگزاری شورای
سالمت محالت خصوصاً با تقویت مدیریت محله در محالت بیشتر احساس می شود ،در نتیجه الزم است
نقصان هایی طرح های موجود بهتر شناخته و در جهت رفع یا کاهش آن اقدامات اصالحی یا ترمیمی صورت
پذیرد.
واژگان کلیدی :اثربخشی ،شورای سالمت ،شهر تهران
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زنان و فضاهای عمومی شهری
دکتر پرتوی ،شکوهی ،قرایی ،حبیبی ،مهندس هادی غیائی

چکیده:

امروزه شهرسازان دریافته اند که یکی از عوامل بسیار مهم در راستای تحقق شهرهای پایدار ،عدالت محور و
توانمند ساز ،ایجاد فضاهای عمومی کارآمد با امکان حضور همه ی گروه های سنی و جنسی است ،لذا تأمین
این فضاها باید بخشی مهم از برنامه های توسعه قلمداد گردد .مطالعه حاضر نیز بخشی از برنامه پژوهشی
"زنان و زندگی شهری" است که به منظور نیل به سیاستهای اجرایی مناسب در راستای ارتقای حضور زنان
در فضاهای عمومی شهری جامه ی عمل پوشیده است .فرایند آغازین این برنامه ی پژوهشی ،بررسی
گسترده پیشینه تحقیقاتی و تجارب در کشورهای گوناگون بوده است؛ متعاقبا به منظور نیل به مدل مفهومی
تحقیق ،فرا تحلیل جامعی از داده های موجود صورت گرفت .نتایج اولیه نشان دهنده ی آن بود که مطلوبیت
فضاهای عمومی از دیدگاه زنان بیش از هر چیز تابعی از امنیت ،دسترسی مناسب ،اجتماع پذیری ،تنوع
فعالیتها ،نظارت اجتماعی و کیفیت محیطی و کالبدی است .لذا پیامد این بخش از تحقیق تعیین سه محور
مطالعاتی زیر (با تأکید بر شهر تهران) بوده است - :طراحی شبکه دسترسی و تأمین امنیت زنان در شبکه
های فضاهای عمومی؛  -شناسایی معیارهای کیفیت کالبدی و بصری محیط و تاثیر آن بر حضور زنان در
فضاهای عمومی؛  -بررسی کیفیت و تنوع فعالیت ها و تسهیالت در فضاهای عمومی و تأثیر آن بر حضور
زنان.
کلید واژه :زنان ،فضاهای عمومی شهری ،عدالت محوری

سایر آثار 454 
بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری در منطقه  1مشهد
طیبه علی آبادی

چکیده:

موضوع این پژوهش بررسی بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری در منطقه  4مشهداست .روش
تحقیق پیمایشی و جامعه آماری پژوهش زنان منطقه  4مشهد بوده است .تعداد نمونه این پژوهش  577نفر
بدست آمد و نمونه گیری به روش خوشهای چند مرحل های انجام شد .احساس امنیت به معنای آرامش
روحی و روانی در برابر خطرات و حوادثی است که در زندگی روزمره فرد را تهدید میکند .در این پژوهش
میانگین احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در  577447بوده است که دارای احساس امنیت بسیار
پایینی است .در بررسی ،بازه  77تا  547عوامل مؤثر براحساس امنیت میزان تحصیالت ،طراحی فضاهای
شهری ،حمایت اجتماعی ،نگرشبه عملکرد قانون ،نگرش به عملکرد پلیس و نوع وسیله نقلیه بر روی احساس
امنیت افراد تاثیر به سزایی داشتهاند.
کلید واژهها :امنیت ،امنیت اجتمااعی ،احساس امنیت اجتماعی ،فضاهای شهری ،فضاهای عمومی
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مروری بر سیاستهای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری در ایران و جهان
فرهاد ترحمی ،ندامیری ،محسن طباطبایی

چکیده:

مسکن دومین نیاز بشر پس از غذاست که تهیه آن همواره دغدغۀ مهم خانوارها بوده است .بسیاری از
دولتها تهیه سر پناه مناسب برای مردم را به عنوان یکی از مهمترین وظایف خود انگاشتهاند و برای انجام
این مهم تهمیداتی نیز اندیشیدهاند ،واضح است تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروههای کم درآمد
شهری از مهمترین مسائل و چالشهای پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب
میشود و تقریباً همه کشورها نیز در این زمینه با معضالت جدی مواجهند ،در ایران نیز مشکل مسکن به
دالیل متعدد درون بخشی و برونبخشی بصورت مزون دامنگیر اقتصاد و اجتماع بوده و هست .مروری بر
پیشینه سیاستها و برنامههای مسکن گروههای کم درآمد بشری طی سه دهه گذشته ایران نشان میدهد.
مسکن اقشار کم درآمد شهری همواره با سیاستهای گوناگونی همراه بوده است .در مقاله حاضر ابتدا مرور
مختصری دارد بر تجارب جهانی در زمینه مسکن گروههای کم درآمد شهری و سپس ضمن بررسی کلی
وضعیت سیاستهای حمایتی دولتها برای بهبود وضعیت مسکن در کشور ،نگاهی عمیقتر و تحلیل
گرایانهتر دارد به رویکردهای جدید در زمینۀ مسکن کمدرآمدها  ،یعنی طرح مسکن مهر دارد.
کلید واژه :مسکن مهر شهری ،اقتصاد شهری ،گروههای کمدرآمد شهری

سایر آثار 454 
بررسی میزان اثر بخشی ایستگاههای تندرستی شهرداری شیراز در شهروندان مشارکت کننده
علی خازنی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی میزان اثربخشی ایستگاههای تندرستی شهرداری شهر شیراز در شهروندان
مشارکت کننده بود .نمونه آماری تحقیق را  244نفر بترتیب با میانگین سنی  ، 24/7قد  7/44متر و وزن
 44/44کیلوگرم ،از  4ایستگاه پر جمعیت منطقه های  4گانه شهرداری شیرازانتخاب شد.

افراد مشارکت کننده را بر اساس استفاده منظم حداقل  4ماه فعالیت منظم بصورت  4جلسه در هفته و نامنظم
شامل افرادی است که حداکثر  4ماه بصورت نامنظم فعالیت داشته اند یا جلسه اول و هفته اول فعالیت در
این ایستگاه ها را داشته باشد به دو گروه تجربی تقسیم و متغیرهای مورد نظر مقایسه شده اند .پس از
اطمینان از توزیع نرمال داده ها بوسیله آزمون نرمالیتی کلموگرف -اسمیرنوف ،جهت بررسی تفاوت بین دو
گروه فعالیت منظم و نامنظم ها و آزمون فرضیه ها از آزمون تی مستقل استفاده شد.

اطالعات بدست آمده حاکی از این است که  44درصد از نمونهها را زنان و  44درصد از آنها را مردان تشکیل
می دهند .همچنین از لحاظ تحصیالت  45درصد افراد شرکت کننده داری مدرک دیپلم و زیر دیپلم هستند و
بصوت نسبتاً مساوی شغل اغلب افراد شرکت کننده آزاد ،بازنشسته و خانه دار می باشد  44.درصد افراد
شرکت کننده داری رده سنی بین  44تا  44سال می باشد .که از این دامنه افراد  45تا  44سال با  24درصد
حدود نیمی از جمعیت مشارکت کننده ها را به خود اختصاص داده است .حدود  45درصد از افراد مشارکت
کننده داری بیماری بودند که بیشتر شامل بیماری های متابولیکی ،قلبی عروقی و حرکتی بود .بیشتر
مشارکت کننده ها سابقه قبلی ورزشی داشته اند ،ولی هم اکنون کمتر به فعالیت ورزشی می پردازند؛ از طرفی
هدف عمده این افراد تندرستی و سالمتی و پس از آن کاهش وزن می باشد .از  74دستگاه انتخابی وسایل
بدنسازی ایستگاه ها افراد شرکت کننده به طور میانگین از  4/4عدد آنها استفاده می کرد که می توان گفت
حدوداً از نیمی از وسایل استفاده می کردند .بترتیب درصد اولویت از دستگاه های مسگری ،گام زدن جلو و
عقب ،چرخ تک فرمان ،پاندولی ،گام زدن دست و پا ،پرس بازو ،پرس سینه ،بارفیکس دراز نشست ،قایقراینی،
چرخ دو فرمان ،پرش ارتفاع ،ماساژور و پارالل بیشترین درصداستفاده را انجام دادند .بر اساس نتایج تحقیق
حاصل از چهار زیر گروه پرسشنامه سالمت عمومی و نمره گذاری لیکرت ،میانگین نمره افراد مشارکت کننده
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بترتیب در ارزیابی سالمت  74/4و  4/4می باشد .به طور  ، 77/2،جسمانی ،اضطراب و بی خوابی ،کارکرد
اجتماعی و افسردگی  75/4میانگین نمره کلی از پرسشنامه  24/54است.

نتایج آنالیز آماری آزمون تی مستقل نشان دهنده وجود اختالف معنادار در میانگین شاخص توده بدن
) (BMIدرصد چربی ،حداکثر اکسیژن مصرفی ( (VO2maxسالمت جسمانی ،اضطراب و بی خوابی و
افسردگی بین دو گره فعالیت منظم و فعالیت نامنظم بود) (P≤0در حالی که تفاوت معناداری در میانگین وزن،
نسبت محیط دور کمر به دور باسن ) (WHRفشار خون سیستول ،فشار خون دیاستول نمره کارکرد اجتماعی
بین دو گروه به دست نیامد )(P>0

با یک نگاه کلی به نتایج تحقیق میتوان بیان داشت که شرکت در ایستگاههای تندرستی بصورت بلند مدت
و منظم باعث بهبود سطح سالمت افراد میشود .اما مسألهای که در اینجا اهمیت دارد این است که اوالً در
این ایستگاهها عمدتاً افراد با سنین باال شرکت دارند .در کشور ما که افراد زیر چهل سال جمعیت عمده کشور
را به خود اختصاص میدهند بهتر است تمهیدات و برنامه های تأثیرگذاری ارائه کرد که بیشتر بتواند این افراد
جذب شوند مسأله بعدی که از نتایج این تحقیق حاصل شد اینکه عمدتا افرادی از این ایستگا هها استفاده م
یکنند که شاغل نیستند یا شغل آنها آزاد میباشد .بنابراین بخش عمدهای از جمعیت در کالن شهرها قادر
نخواهند بود از این برنامه ها موجود در این ایستگاه ها حد اکثر استفاده را بنمایند .مساله بعدی بحث
فرهنگسازی در زمینه شرکت در ایستگاههای تندرستی است که شهرداری میتواند با تبلیغاتی که در این
زمینه انجام میدهد و حمایتهای مالی و معنوی و استفاده از مربیان ،زمینه شرکت هر چه بیشتر آحاد جامعه را
در این برنامه مفید فراهم بیاورد.

سایر آثار 477 
رتبه بندی مناطق و نواحی شیراز براساس شاخص های توسعه یافتگی
محمدمنان رئیسی

چکیده:

پژوهش های مرتبط با حوزه های نظری دانش شهرسازی در دهه های اخیر نشان میدهند شهری که فاقد
سلسله مناسبات متوازن اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...باشد و به گونهای ناهمگون رشد نماید ،شاخص
های یک شهر سالم را نداشته و در مکانیسم حیات آن اختالالتی اساسی بروز خواهد نمود.

از آنجایی که این مناسبات به طور مستقیم و برخی هم غیر مستقیم متأثر از نحوه ی توزیع امکانات و خدمات
شهری در سطح مناطق مختلف شهر می باشد ،سنجش وضعیت کمی و کیفی توزیع امکانات شهری برای
بسترسازی تعادل در مناسبات فوق الذکر حائز اهمیتی اساسی می باشد .بر این اساس ،وضعیت توازن و تعادل
امکانات شهری در گستره ی شهر شیراز ،در این پژوهش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .لذا مسئله ای که
شاکله اصلی این پژوهش را می باشد .در فرایند "چگونگی توزیع خدمات و امکانات شهری در گستره ی
کالن شهر شیراز" تشکیل میدهد
تبیین و ارزیابی این مسئله ،مؤلفه عدالت اجتماعی نقشی اساسی و اهمیتی به سزا خواهد داشت .بدیهی است
که چنانچه این مسئله با روشی مناسب و منطقی تحلیل گردد ،تأمین اهداف مهمی چون ضمانت ارتقاء کیفی
منطقه بندی موجودشهر شیراز از حیث عدالت فضایی ،خدماتی و اجتماعی دور از دسترس نخواهد بود .برای
دست یابی به این مهم ،بسته به مراحل مختلف این پژوهش و ویژگیهای خاص هر مرحله ،از روش های
مختلف اسنادی ،کتابخانه ای و نیز میدانی استفاده شد و برای تحلیل داده ها روشهای تاکسونومی عددی و
تحلیل عاملی به کار رفت.

یافته های تحلیل تاکسونومی در این پژوهش نشانگر آن است که بافت تاریخی -فرهنگی و ناحیه های
حاشیه ای جنوب ،شرق و شمال شرقی شیراز دارای سطح پایینی از توسعه یافتگی هستند و در این راستا
ضروری است با بکارگیری طرح ها و پروژههای ویژه که در عرف متداول بین المللی ،پروژه های پیشتاز
نامیده میشوند توسعه یابند.

یافته های تحلیل عاملی برای شناسایی شاخص های مهم در راستای دستیابی به توسعه یافتگی ناحیه های
شهر شیراز و سرمایه گذاری بهینه ،نشان داد که توسعه و رفع مشکالت در زمینه های زیر ضروری است .

عامل اول ،به نوعی شعاع دسترسی به دستگاه های زیر بنایی در زمینه ورزش ،سالمتی( مانند درمانگاه و
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بیمارستان )و اقتصادی( مانند بانک )را مورد توجه قرار داده است .عامل دوم ،نشان داد که با توجه به
زیرساخت های رفاه خانواده مانند درآمد ،اشتغال و توانمندسازی خانوادههای برخوردار از کمک نهادهای
حمایتی مانند کمیته امداد می توان بخش دیگری از مشکالت را رفع کرد و عامل سوم ،نشان میدهد که
توجه به عامل کیفیت زیرساختهای شهری مانند آسفالت و آب می تواند درصدزیادی کمک به توسعه کند.

واژگان کلیدی :شاخص های توسعه یافتگی ،مدیریت شهری ،منطقه بندی شهری ،تاکسونومی عددی ،تحلیل عاملی

سایر آثار 474 
ارزیابی عملکرد میادین میوه و تره بار و نقش آنها در قیمت ،سهولت بازار رسانی و بررسی
نحوه استقرار سامانه مدیریت میادین توسط شهرداری مشهد
دکتر محمد مظهری

چکیده:

میادین میوه و تره یار اعم از میدان مرکزی و یا میادین محلی و منطقه ای نقش مهمی در کنترل قیمت بازار
میوه و تره بار و همچنین توزیع و پخش میوه و تره بار در سطح شهر مشهد و مناطق مجاور ( در بین عمده
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
سازمان شهرداری و سهولت دسترسی شهروندان به میوه و تره بار (عرضه و تقاضا ،نحوه توزیع ،بسته بندی و
 )...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
میادین) د ر زمینه استقرار یک سامانه مدیریتی توسط شهرداری و ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یک میدان
بار جدید میوه و تره بار می باشد .نتایج این مطالعه حاکی ازوجود مشکالت زیاد در عرضه و تقاضای میوه و
تره بار در شهر مشهد و بازاررسانی آن می باشد.در این مطالعه برای بهبود وضعیت موجود ،به ارائه
راهکارهایی اجرایی در هر کدام از میادین و ارائه سه الگوی سامانه مدیریتی پرداخته شده است .همچنین در
این مطالعه برای بهبود وضعیت عرضه و تقاضای میوه و تره بار و افزایش عملکرد میادین 4 ،الگوی ایده آل
در بازار رسانی میوه و تره بار ارائه شده است.
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بررسی علل کوتاه بودن طول عمر ساختمان ها در ایران
حسن مظهری ،محمد رضا مسعودی
شهرداری مشهد

چکیده:

قانون گذار در ایران ،با هدف صیانت از سرمایه ملی ،حداقل زمان  45سال را برای مدت بهره برداری مفید از
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
محاسبه عمر متوسط ساختمانها در کشور و مقایسه آن با چند کشور پیشرفته دنیا ،به روش توصیفی -تحلیلی
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
بازدارنده اجرای ناقص مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و کوتاهی مهندسین و دستگاههای متولی
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
عدم مشارک ت مردم در برنامه ریزیها و نبود مدیریت یکپارچه در سطح شهر و کشور نیز در بروز این پدیده بی
تاثیر نبوده است .در خاتمه نیز راهکارهایی برای افزایش مدت زمان بهره برداری از ساختمانها ارائه گردیده
است.
کلمات کلیدی  :عمر ساختمان ،کیفیت ساخت و ساز ،مقررات ملی ساختمان ،سازمان نظام مهندسی خراسان

سایر آثار 474 
بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از سالن های ورزشی سر پوشیده شهرداری مشهد
باقر حق وردیان ،عفت امیر فوالدی

چکیده:

این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت سالن های ورزشی سر پوشیده شهرداری مشهد و در سطح توصیفی
انجام شده است.در این تحقیق نظر  444نفر از استفاده کنندگان سالن های ورزشی سر پوشیده شهرداری که
در سه ماهه اول  47از این سالن ها استفاده کرده اند -مورد بررسی قرار گرفته است .در این طرح با استفاده
از روش خوشه ای از  4سالن ورزشی سرپوشیده شهرداری که در زمان تحقیق فعال بودند نمونه گیری شده
است .ابراز جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق است که در زمان انجام تحقیق
فعال بودند نمونه گیری شده است.ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق
است که از اعتبار (الفا بزرگتر از )5/44و روایی (محتوایی و بیرونی) باالیی برخوردار بوده و توانایی تعمیم نتایج
به جامعه آماری را دارد .اصلی ترین متغیر این رضایت از وضعیت سالن های ورزشی سر پوشیده بوده که با
استفاده از  74مولفه سنجیده شده است  .نتایج نشان میدهد که 75/4در صد از پاسخگویان نارضایتی و  44در
صد از آنها رضایت خود را نسبت به وضعیت سالن های ورزشی سرپوشیده ابراز نموده اند .به عبارت دیگر
نمره رضایت از این سالن ها نسبتا باال است .در میان ابعا مختلف رضایت از وضعیت سالن های ورزشی سر
پوشیده هزینه استفاده از سالن بیشترین و امکانات ورزشی کمترین نمره رضایت پاسخگویان را به خود
اختصاص داده است.
کلید واژه ها :رضایت ،ورزش همگانی ،سالن های ورزشی سر پوشیده

  474چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از طرح (ورزش ،محله  ،مساجد) سطح شهر مشهد
باقر حق وردیان ،عفت امیر فوالدی

چکیده:

این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت کالسهای ورزشی مساجد شهر مشهد و در سطح توصیفی انجام شده
است .در این تحقیق نظر  444نفر از بانوان شرکت کننده در کالسهای ورزشی مساجد شهر مشهد که در سه
ماهه اول سال  47از این کالسها استفاده کرده اند مورد بررسی قرار گرفته است.در این طرح با استفاده از
روش خوشه ای تعداد  25مسجد به عنوان نمونه از مجموع  744مسجد فعال در  77منطقه شهر مشهد
انتخاب شده است که در  44درصد از آنها ( 45مسجد) حداقل  75نفر از ورزشکاران نظر خورد را در مورد این
طرح ابراز نموده اند.ابزار جمع بندی اطالعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق است که در  4بعد
سنجیده شده است نتایج نشام میدهد که  74درصد از پاسخگویان نارضایتی  24/2درصد رضایت نسبس و
 44/4درصد از آنها رضایت خود را از وضعیت کالسها ( مکان  ،نحوه اطالع رسانی ،امکانات ورزشی ،مربی،
شرایط برگزاری کالسها و رضایت از شرکت در کالسها) ابراز نموئدهاند .به عبارت دیگر نمره رضایت از این
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.
واژگان کلیدی :رضایت ،ورزش همگانی ،ورزش بانوان ،مسجد

سایر آثار 474 
بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از سالن های ورزشی رو باز شهرداری مشهد
باقر حق وردیان ،عفت امیر فوالدی

چکیده:

این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت فضاهای ورزشی روبازشهرداری مشهد و در سطح توصیفی انجام شده
است .در این تحقیق نظر  444نفر از استفاده کنندگان فضاهای ورزشی روباز شهرداری که در سه ماهه اول
سال  47از این زمین ها استفاده کرده اند مورد بررسی قرار گرفته است .در این طرح با استفاده از روش خوشه
ای تعداد  24فضای ورزشی به عنوان نمونه از مجموع  744قطعه زمین در مناطق  74گانه شهر مشهد
انتخاب شده است که در  44درصد از آنها ( 44قطعه زمین) حداقل  75نفر از ورزشکاران نظر خود را در مورد
این طرح ابراز نموده اند .ابراز جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق است که از
عتبار ( الفا بزرگتر از  )5/44و روایی ( محتوایی و بیرونی) باالیی برخوردار بوده و توانایی تعمیم نتایج جامعه
آماری را دارد .اصلی ترین متغیر این تحقیق رضایت از وضعیت فضاهای ورزشی روباز بوده که با استفاده از 4
مولفه سنجیده شده است نتایج نشان میدهد که  25/2درصد از پاسخگویان نارضایتی و  4/4در صد از انها
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
آسا ن به زمین روباز) بیشترین و (اطالع رسانی) کمترین نمره رضایت پاسخگویان را به خود اختصاص داده
است.
کلید واژه ها :رضایت ،ورزش همگانی ،فضاهای ورزشی روباز
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احداث زورخانه آالله منطقه  71شهرداری تهران
فاطمه مدیر روستا

چکیده:

پروژه احداث زورخانه آالله از جمله پروژه های است که هم به لحاظ ماهیت و نوع کاربری آن و هم به لحاظ
منطقه و محله ای که قرار هست پروژه در آن جا احداث شود (منطقه  72محله  ) 47از اهمیت زیادی
برخوردار است.چراکه ماهیت فرهنگی اجتماعی طرح و تاثیر بسزای آن بر هویت محله ای و همچنین سالمت
شهروندان بر هیچ کس پوشیده نیست .انجام این پروژه قطعا حرکتی مثبت و صحیح است و باعث ایجاد
اعتماد به کارهای شهرداری در بین شهروندان خواهد شد و شایان ذکر است که بی تردید در حین اجرا
تاثیراتی را بر شهروندان خواهد داشت.
هدف این پژوهش"شناسایی تاثیرات اجتماعی پروژه احداث زورخانه آالله" است .جامعه آماری این پژوهش
مردم محله ( 47خاوران) بودند که جامعه نمونه شامل  445نفر از ساکنین محله  47بودند.
تاثیرات پروژه در حین اجرا و پس از اجرا در زمینه های اقتصادی ،بهبود کیفیت زندگی و مشارکت مد نظر
قرار گرفت و در زمینه تاثیرات مثبت و منفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
کلیدواژه :ارزیابی تاثیر اجتماعی ،زورخانه ،شهرداری ،تهران

سایر آثار 474 
تدوین سند توسعه محله نبی اکرم و ارائه الگوی مطلوب
دکتر آزاده کاویانی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ،معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  41شهرداری
تهران

چکیده:

محله کوچکترین واحد اجتماعی است که ملموس ترین و عمیق ترین صورت جریان زندگی شهری در آن
تحقق می یابد .در محالت سنتی ،روابط اجتماعی به هم پیوسته بود و باورهای مشترک و مشخصی وجود
داشت و افراد همدیگر را می شناختند و اعتماد میانشان بیشتر بود و حریم محله محترم شناخته می شد .طی
دهه های اخیر محله های شهری به صورت جزیره هایی در دریای فرهنگ ملی جامعه و خرده فرهنگ های
شهری درآمدند و تغییرات سیاسی ،اجتماعی و تکنولوژیکی از اعتبار محله ای به عنوان عامل مهم در زندگی
فردی و اجتماعی کاسته است .به نظر می رسد به تدریج و با توسعه مدرنیزاسیون و دوره انقطاع تاریخی،
انسجام و پیوستگی و هویت و شخصیت مستقل محالت از بین رفته است.
به دنبال بوجود آمدن تغییرات در توسعه شهری در سال های اخیر ،محله های مسکونی جایگاه ویژه ای در
شکل گیری شهرها داشته اند .کاربرد مفهوم توسعه واحدهای محله ای در قالب مدیریت شهری امروزه مورد
توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است .بر این اساس می توان ابعاد مختلف شهرها را شناخت ،شرایط
موجود را بررسی و مختصات ساختاری ،تاریخی آنها را خصلت یابی نمود ،با نیاز ها انتظارات و دغدغه های
شهروندان ،صاحب نظران و مدیران شهری آشنا شد و با اتکا به دانش نظری و تجربی راه هایی را برای حل
مسائلی که شهر و شهروندان با آنها مواجه هستند یافت و الزامات و مالحظات آنها را در توسعه شهرها به کار
گرفت.
در طرح جامع جدید شهر تهران نیز توجه به مفهوم محله و محله محوری بسیار حائز اهمیت تلقی شده و
توجه به ساختار کالبدی – اجتماعی محالت می تواند بیشترین نقش را در تقویت جریان زندگی شهری و
رونق حیات مدنی داشته باشد .در راستای تحقق توسعه محله ای ،تدوین برنامه و سند توسعه منحصر به فرد
با توجه به ویژگی ها و خصوصیات هر محله امری ضروری می باشد .بر این اساس ،در این طرح سند توسعه
محله نبی اکرم تدوین شده است.
کلید واژه :توسعه ،محله ،شهرداری ،تهران
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بررسی رابطه بین استفاده از رسانه ها و باورهای فرهنگی مردم استان مرکزی
محمود زنده دل ،مجتبی علی بخشی

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی میزان و دلیل استفاده ،رضایت و اعتماد هر یک از مخاطبان استان مرکزی (74
شهرستان استان) از رسانههای داخلی (استانی و ملی) و رسانههای فرامرزی (ماهواره و رسانههای مجازی)،
همچنین سنجش ارزشها و نگرشهای مردم استان مرکزی و بررسی رابطه و اثرات رسانههای جمعی بر هر
یک از ارزشهای اجتماعی انجام و برای این منظور از روش پیمایشی استفاده شد .مهمترین نتایج تحقیق
عبارتند از 44 :درصد از پاسخگویان ،مخاطب شبکههای سراسری رادیو و  44درصد شبکههای سراسری
تلویزیون هستند 44 .درصد از پاسخگویان بیننده تلویزیون استانی و  74درصد شنونده رادیوی استانی هستند.
 44درصد از اینترنت استفاده میکنند 44 ،درصد مخاطب روزنامههای سراسری و  4درصد خواننده هفته
نامههای استانی هستند  44درصد از مجالت سراسری و  4درصد از مجالت استانی استفاده میکنند77 .
درصد به سینما میروند 44 .درصد به مطالعه کتابهای غیر درسی میپردازند 24 .درصد از سخنرانیهای
مذهبی در مساجد و حسینیهها و  45درصد از  CDو DVDهای صوتی و تصویری استفاده میکنند45 .
درصد به تماشای شبکههای ماهوارهای می پردازند و  4درصد شنونده رادیوهای بیگانه فارسی زبان هستند.
میزان رضایت پاسخگویان از شبکه های سراسری رادیو  45درصد ،شبکه های سراسری تلویزیون  44درصد،
رادیوی استانی  44درصد ،تلویزیون استانی 45درصد ،محتوای اینترنت  44درصد ،روزنامههای سراسری 42
درصد ،هفته نامههای استانی  44درصد ،مجالت سراسری  44درصد ، ،سخنرانیهای مذهبی در مساجد و
حسینیهها  42درصد CD ،وDVDهای صوتی و تصویری  44درصد و شبکههای ماهوارهای فارسی زبان 44
درصد بوده است .سنجش ارزشهای اجتماعی هم بیانگر آن است که  42درصد پاسخگویان به کم بودن
گذشت در جامعه 24،درصد به کم بودن امانتداری 44 ،درصد به انصاف کم 44 ،درصد به کمرنگ شدن
صداقت و  24درصد رواج پایبندی کم به قول و قرار و  44درصد به رواج زیاد دو رویی و تظاهر در جامعه
اذعان دارند 44 .درصد به گرانی و تورم به عنوان مشکالت جدی جامعه اشاره کرده اند 45 .درصد
پاسخگویان از زندگی خانوادگی 44 ،درصد از وضع ازدواج و  44درصد از پاسخگویان از وضع شهر محل
زندگی خود رضایت دارند 44 .درصد از پاسخگویان به خانواده خود و  44درصد به معلمان جامعه مشاغل
اعتماد زیادی دارند .در مقابل  44درصد آنان اعالم کرده اند که به مردم و  44درصد گفته اند که به
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بنگاهداران بی اعتمادند 44 .درصد از پاسخگویان به ایرانی بودن خود افتخار میکنند 44 .درصد از
پاسخگویان در انجام امور مهم زندگی به خدا توکل و  44درصد آنان در بیشتر مواقع از خدا درخواست کمک
میکنند 44 .درصد از پاسخگویان معتقدند دین و ایمان یکی از بهترین راههای غلبه بر مشکالت زندگی
است .روابط متغیرهای مربوط به دو بخش رسانه و ارزش نشان می دهد که با افزایش میزان استفاده از
شبکههای سراسری تلویزیون ،رادیو و تلویزیون استانی و سخنرانیهای مذهبی در مساجد و حسینیهها،
احساس عدالت ،احساس آزادی و امنیت و احساس دوستی و همبستگی افزایش مییابد ولی با افزایش
استفاده از اینترنت ،رادیوهای فارسی زبان بیگانه ،استفاده از  CDو DVDهای صوتی و تصویری و
شبکههای ماهوارهای فارسی زبان ،احساس عدالت ،احساس امنیت و احساس دوستی و همبستگی در جامعه
کاهش مییابد .همچنین با افزایش میزان استفاده از رادیو و تلویزیون سراسری و استانی ،هفته نامهها و
مجالت استانی ،استفاده از سخنرانیهای مذهبی در مساجد و حسینیهها ،نگرش افراد نسبت به آینده بهبود
پیدا خواهد کرد و گرایش آنان به دین نیز افزایش می یابد .در مقابل با افزایش میزان استفاده از اینترنت،
رادیوهای فارسی زبان بیگانه ،سینما و شبکههای ماهوارهای فارسی زبان ،نگرش افراد نسبت به آینده بدتر
خواهد شد و گرایش آنان به دین کاهش مییابد.
کلید واژه :رسانه ،ارزش ،فرهنگ ،شبکه های رادیویی و تلویزیونی
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ارزیابی و تحلیل تعیین محدوده های بافت فرسوده و شاخص های آن
وزارت راه و شهرسازی

چکیده:

تعیین محدوده های فرسوده شهری به عنوان نخستین گام در بهبود کیفیت بافت های شهری و راه حل یابی
برای معضل فرسودگی اهمیت بسیار دارد.مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( )7442فرسودگی
در نواحی شهری را "کاهش کارآیی" یک بافت نسبت به سایر بافت های شهر معرفی نمود و در سال 7444
سه شاخص اصلی ناپایداری ،نفوذناپذیری و ریزدانگی برای شناسایی این بافت ها معرفی شد .بر این اساس
محدوده بافت های فرسوده در بسیاری از شهرها (حدود  245شهر) تعیین و موضوع تهیه طرح ها و برنامه
های نوسازی بهسازی شده اند .وسعت کشور و تنوع ویژگی های جغرافیایی و مورفولوژیک شهرها موجب
شده است نواحی فرسوده شهرها نیز بالتبع نواحی متنوع و ناهمگن (حتی در سطح یک شهر) باشند ،بنابراین
الزم است تا جامعیت و همه جانبه نگری در کلیه تعاریف و اقدامات به ویژه در تعیین حدود نواحی فرسوده
شهرها لحاظ گردد .بنابراین شاخص ها و فرایند تعیین محدوده های فرسوده شهرها همچون سایر اقدامات
نیازمند بازخوردهایی است تا با نقد و ارزیابی جدی ضعف های آن شناسایی و مورد اصالح قرار گیرد .این
پژوهش بر آن است تا از طریق بررسی محدوده های تعیین شده این ارزیابی را انجام دهد.

کلید واژه :فرسودگی ،بافتهای فرسوده ،گونه بندی بافت ،شاخص

سایر آثار 444 
مستند سازی ادبیات مکتوب بهسازی و نوسازی بافتهای شهری
وزارت راه و شهرسازی

چکیده:

نگرش علمی وآکـادمـیـک بـه هـر دانـش مستلزم غنای ادبیات تـخـصـصی آن است ولی متاسفانه ادبیات
تخصصی مرمت شهری در کشور ما از غنای کافی برخوردار نیست و به اندازه ای نیست که با فعالیتهای
اجرایی و نیاز کشور در این زمینه تناسب داشته باشد .عـالوه بـر معضل فقدان مستندات علمی کافی ،بی
نظمی در نگهداری آمار ،مکتوبات و یافته های قبلی نیز بر مشکالت موجود میافزاید .این پژوهش تهیه یک
بانک اطالعاتی قوی و کتاب شناسی تخصصی در این زمینه را دنبال نموده چرا که از دید پژوهشگران ،بانک
های اطالعاتی به عنوان مهمترین ابزارهای مرجع در پژوهش و تحقیق تلقی میشوند و همچنین کتاب
شناسی های تخصصی با توجه به نقشی که در شناخت و معرفی منابع به عهده دارند از اهمیت فراوانی
برخوردارند .هدف دیگر این پژوهش جمع آوری و گردآوری واژگان و مفاهیم پایه در زمینه مرمت شهری از
قول صاحب نظران کشور است تا محققان هنگام استفاده از هر واژه و مفهوم به کلیه تعابیر موجود دسترسی
داشته تا تفسیر آگاهانه ای از این مفاهیم ارائه نمایند .
کلید واژه :مستند سازی ،ادبیات مکتوب ،بافت شهری
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بررسی گردش کارگواهی عدم خالف و بال مانع در نظارت فنی بودجه،آمارGIS،
رباب مظلومی

چکیده:

ازجمله تأسیسات محلی غیرمتمرکز ،شهرداری است .شهرداری سازمانی است که در محدوده شهر برای رفع
آن دسته از نیازهای عمرانی و رفاهی مردم که جنبه محلی دارد و نیزبرای ایجاد و اداره پاره ای تأسیسات
شهری که باز مربوط به نیازهای مردم همان محل است تشکیل می شود .درهرمحل که جمعیت آن حداقل
بالغ به پنج هزار نفر باشد شهرداری تأسیس می شود.
شرح فعالیت حوزه شهرسازی و معماری به طریق زیر می باشد:
 دریافت برنامه ها وسیاست های کالن شهرداری در زمینه شهرسازی و معماری جهت اجرای آنها در سطحمنطقه و ابالغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذی ربط
 کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانین و ضوابط مرتبط و اقدام الزم جهت اجرای صحیح کلیه آیین نامهها و دستورالعمل های ابالغی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سطح منطقه
 رسیدگی و پاسخ به استعالم های درخواستی از شهرسازی مشارکت و همکاری با معاونت هماهنگی و برنامهریزی منطقه جهت تهیه و تنظیم و اجرای بودجه و بهبودروش ها و سیستم ها در چارچوب فعالیت واحدهای تحت سرپرستی
 نظارت و کنترل بر امور جمعآوری ،سازماندهی و به هنگام سازی کلیه آمار و اطالعات شهرسازی ومعماری منطقه با هماهنگی معاونت هماهنگی و برنامهریزی منطقه جهت بکار گیری در امر برنامهریزی و
تهیه بانک های اطالعاتی مربوطه
عوارض بازرسی فنی
کمیسیون داخلی
صرفا مسکونی و بند یک صورت جلسه  444تبصره  4یا 2
کلیه عوارض های توسعه بنا ،تبدیل واحدهای مسکونی به واحدهای کمتر و یا بیشتر ،پیش آمدگی ،مازاد
تراکم ،کاربرد ،پذیره ،پارکینگ ،ورزشی ( مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی ،هتل و فضاهای گردشگری) دو
برابر اخذ می گردد بجز عوارض تفکیک ،حق مشرفیت ،تعلیق.
این گزارش بر اساس روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.
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کلید واژه :شهرداری ،معاونت شهرسازی و معماری ،بازرسی فنی
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عدالت اجتماعی در سکونت گاه های غیررسمی نمونه موردی(مرتضی گرد) منطقه  71ناحیه1
رباب مظلومی

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 74
چکیده:

هدف این مقاله بررسی تأثیر الگوی توسعه شهری بر نحوه ی توزیع خدمات و امکانات و عدالت شهری می
باشد .شهر به نگاهی نوین به زندگی جدید بشر و چشم انداز توسعه از ابعاد مختلف است .اما در عین حال
تأکید بر ابعاد کمی رشد در بسیاری از کشورها بویژه در کشورهای رو به پیشرفت منجر به دو قطبی شدن
شهرها شده است .از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه
های گذشته ،پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان و
میزان برخورداری از کاربری های خدمات شهری در بافت قدیم شهر شده است .نخست مطالعات اکتشافی
بصورت کتابخانه ای و بازدید مقدماتی و پس از آن ،مطالعه میدانی با استفاده از روش پرسشنامه ای انجام
شده است.
برقراری ارتباط آماری بین تراکم خالص جمعیت و توزیع خدمات نشان می دهد که تراکم جمعیت با توزیع
خدمات دارای رابطه معناداری نسبی است .به گونه ای که محله هایی با تراکم جمعیتی خیلی باال دارای توزیع
خدمات کامأل نامتعادل هستند.

سایر آثار 444 
بررسی وضعیت جمعیت ساکن در حاشیه شهرها با تاکید مهاجرات از روستا به شهر (از منظر
روستا به حاشیه نشینی)
رباب مظلومی

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 74
چکیده:

بر اساس مطالعات سازمان ملل «اسکان غیر رسمی» چالش اصلی هزاره سوم خواهد بود و پیش بینی شده
است که تا سال  4545رقم کل ساکنین اسکان غیر رسمی جهان تقریبا به یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر
افزایش خواهد یافت .گسترش سریع شهرها در سراسر جهان با رشد سریع سکونتگاههای غر رسمی همراه
بوده است .رشد بی رویه این سکونتگاهها ضمن بر هم زدن مبلمان شهری و تخریب محیط زیست ،مسائل
اجتماعی و فرهنگی زیادی را خصوصا در زمینه افزایش آسیبهای اجتماعی در پی داشته است.
راهکارهای ارائه شده در این خصوص ،از حذف و تخریب تا بهسازی و توانمند سازی این سکونتگاهها تنوع
داشته است .عدهای آنها را به عنوان یک معضل اجتماعی قلمداد میکنند و به تخریب و یا رها کردن آنها به
حال خود معتقدند .و عدهای دیگر از صاحبنظران بر این باورند علیرغم اینکه این سکونتگاهها دارای مشکالت
و مسایل فراوانی میباشند ،اما امروزه به عنوان یک راه حل شناخته و تنها راه خانه دار شدن گروهی از افراد
تهیدست جامعه قلمداد شده و تخریب آنها در سطح جهان و ایران نه عملی و نه انسانی است؛ و با برنامه
ریزیهای دقیق و منسجم میتوان از توان و ظرفیت این سکونتگاهها در راستای توانمند سازی آنان استفاده
نمود ).در این دیدگاه اساس بر مشارکت ساکنین خصوصا رهبران محلی و منتقدین در برنامه ریزی و اجرای
برنامهها میباشد .این امر سبب تسهیل همکاریها و تشریک مساعی و زمینه را برای ابتکار عمل برای غلبه
بر مسائل و مشکالت اجتماع محلی فراهم کرده و به این ترتیب موجب افزایش کیفیت زندگی و کاهش
آسیبهای اجتماعی سکونتگاههای غیر رسمی میشود.
کلید واژه :سکونتگاه غیر رسمی ،مشارکت محلی

پیوست

آثاری که فاقد چکیده هستند

آثاری که فاقد چکیده هستند 447 
الف) مقاالت
(به ترتیب حروف الفبا)
نام مقاله

Air Pollution Biomonitoring by Urban Tree Species: A
Tree Ring Based Study
اثرات بصری تبلیغات حمل و نقل عمومی در فضاهای شهری
احداث مراکز محله راهکاری برای تشویق زندگی پیاده

صاحب یا صاحبان مقاله

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه
امیرکبیر
خلیل حاجی پور  ،سید حمید رضا طبیبی،
نسترن هدایت

احیاء زندگی شهری بازگرداندن ابعاد انسانی به فضاهای شهری

مریم چرخچیان

احیای زندگی پیاده شهری در بافت تاریخی نمونه موردی گذر سرخاب تبریز

فاطمه مهدیزاده سراج  ،نعیمه خوانساری

احیای زندگی پیاده شهری در کالبد مجموعه بازارهای تاریخی ایران

مهرداد سلطانی ،سعید رحمانی

ادراک و ترجیحات افراد پیاده از خیابان محلی خوب (نمونه موردی منطقه یک تهران) سینا رزاقی اصل
ارائه الگوی مناسب جهت مکانیابی احداث پیاده راه مطالعات موردی شهرتهران

محسن طاهری نژاد ،نیلوفر معصوم
پور

ارائه مدل ایجاد یکپارچه سازی بازاریابی با استفاده

مریم قیطاسی

ارائه مدلی هوشمند برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای صنعتی ایران

الهام مصطفوی

ارتباط کیفیت فضایی عرصه پیاده شهری با میزان تعامالت اجتماعی (بررسی موردی
فضای پیاده مقابل تئاتر شهر و سبزه میدان تهران )
ارتباط ،قلمرو ،خاطره ضرورتی زیربنایی در ایجاد شکل و شاکله پیاده راه های شهری

مریم ناز نیک سرشت ،مریم نورعلیزاده
حجت اله رشید ،رضا پاسیان خمری،
محسن حسنی طبس

ارتقاء تعامالت اجتماعی از طریق خلق مکانهای پیاده مدار امن (نمونه موردی :خیابان

سپیده سیف اللهی فخر ،فائزه استاد

بهار آزادی محله خاک سفید تهران)

محمد علی

ارتقاء دسترسی پیاده شهروندان به خدمات درمان عمومی نمونه موردی :منطقه 75
شهرداری اصفهان
ارتقاء کیفیت ادارک پیاده از منظرشهری با ایجاد فضاهای جمعی پویا با تاکید بر شهر
دوره وسطی و باروک
ارتقاء کیفیت زندگی پیاده کودکان در محله (نمونه موردی محله مبارزان اصفهان)

مریم الوی ،امیررضا ممدوحی
پدیده عادلوند،مریم اکبریان
علیرضا نوروزی  ،مهین نسترن
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نام مقاله

ارتقای تعلق مکانی با تکیه بر مناسب سازی فضاهای جمعی،مونه موردی :شهر جدید
بهارستان)
ارتقای سطح ایمنی عابران پیاده در خیابان های محلی نمونه موردی :محله سیچان
اصفهان

صاحب یا صاحبان مقاله

مهشید کریمی
محمود قلعه نویی  ،ریحانه زارع زاده

ارتقای کیفیت پیاده مداری گامی در جهت اعتالی سرمایه اجتماعی و تداوم حیات

فرهنگ مظفر ساجد راستبین،

شهری

امیرمحمد معززی مهر طهران

ارتقای کیفیت عرصههای عمومی در طراحی مکانهای شهری

مینا شهامت نژاد

ارزیابی اثرات پیاده راه سازی در ارتقای کیفیت محیط شهری ( مطالعه موردی :پیاده راه زهره داودپور ،سمانه جباری ،الهام
خیام شهر قزوین )
ارزیابی اولویت های استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمی با استفاده از
مدل (،AIDAنمونه موردی :رودخانه قشالق سنندج)
ارزیابی پیادهمداری طرحهای توسعه شهری بر اساس اصل یکپارچگی (مطالعه موردی:
طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان)
ارزیابی تاثیرات اجتماعی ایستگاه طرح تفکیک زباله از مبداء در شهرداری منطقه 72

کاکاوند
فاطمه زارعی کرگ آباد-سمیه آهنی
اسفندیار زبردست ،سید محمد امامی
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
منطقه چهارده

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اصالح هندسی معابر

فردین منصوری

ارزیابی تأثیر اجتماعی ترمیم و باسازی بوستانها

فردین منصوری

ارزیابی تأثیر آرام سازی ترافیک به روش ایجاد جزایر ایمن در امنیت عابرین پیاده

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ارزیابی توان اکولوژیکیرودخانه دز در توسعه پایدار بافت سنتی دزفول

امین مهراد-مسعودعلیمردانی

ارزیابی توان تفرجی و طراحی مهندسی تفرجگاه جنگلی در کمربند سبز شمال تهران

مهری محمود خانی

ارزیابی دسترسی بدون مانع افراد نابینا در مسیرهای پیاده شهر تهران

ندا رفیع زاده

ارزیابی روش ها و تکنیک های بکار رفته در ایجاد زندگی پیاده در مرکز شهر شفیلد

ساره نجوا ،حمید محمدی

ارزیابی شاخصهای مختلف تعیین تنوع در اختالط کاربر

محمد طالعی

ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن /
تحلیل پوششی داده ها -مطالعه موردی شهرداری تهران

امیربیات ترک

ارزیابی عوامل موثر بر سرزندگی پیاده راه ها (نمونه موردی پیاده راه خیام ارومیه)

بهادر زمانی ،مریم روشنی ،شیوا نظری

ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری اهداف کالبدی طرح

زهرا عنابستانی
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نام مقاله

ارزیابی کمی حیات اجتماعی از طریق پیمایش سرزندگی مکان

صاحب یا صاحبان مقاله

مجتبی انصاری ،طاهره پژوهنده ،مریم
فراهانی

ارزیابی کیفیت کالبدی پیاده راه (معرفی تکنیک )"SPACES

امیرحسین شعبانی ،محمد باقر آقاحسینی

ارزیابی مطلوبیت نسبی پیادهروی و اهمیت تغییر پارادایم

علی سلطانی

ارزیابی میزان رضایتمندی جامعه از ایجاد مسیرهای پیاده در بافتهای تاریخی و کهن فهیمه قبیتی ،وحید محکی ،مسعود
(نمونه موردی :طرح پیاده راه سازی خیابان  74خرداد شهر تهران)

رحیمیان

ارزیابی و تحلیل تعیین محدوده های بافت فرسوده و شاخ

امیرحسین پورجوهری

ارزیابی تولید بیوگاز ضایعات آلی کارخانه های صنایع غذایی

شهرداری مشهد

از پارک انرژی تا شهر پایدار

مهسا نیک اندیش -پریسا نیک اندیش
محمد فیاض ،امیر صالحی ،طاهره

استحصال انرژی از پسماندهای شهری ،نمونه موردی هاضم شهر تهران

مالمیر ،کامران لگزیان سازمان مدیریت
پسماند

استخراج اصول و راهکارهای موثر بر تقویت زندگی پیاده در طراحی فضاهای شهری
(نمونه موردی خیابان سپه شهر قزوین)

سارا حبیبی  ،ناصر اسدی

استخراج شاخصهای بومشناسانه از مراکز محالت بافت تاریخی،نمونه موردی :مراکز

مجتبی شریف نژاد-کمال جعفری -بهاره

محالت شهر یزد)

بهرا

استراتژی مناسب توسعه شهری تهران

رهام یزدان پناه

استراتژیهای پایدار در باززنده سازی بافتهای فرسوده شهری اهواز

امید رهایی

استراتژیهای فرهنگی در مدیریت شهری

فرشید بهرامی

استفاده از الگوی حرکت پیاده در طراحی فضاهای شهری
(مطالعه موردی در فضای باز اطراف تئاتر شهر تهران)

کژال کوچک پور

استفاده از انرژی های نو از جمله انرژی باد ،گامی موثر-به سوی توسعه پایدار در ایران حامد عزیزی
امیر موتاب ساعی-بهبود محبی-محمد
استفاده از چوبهای روغن گرمایی شده در طراحی و ساخت مبلمان شهری

رضا عبده-مسعود امیرسلیمانی-رضا
بیدآبادی

استفاده ترکیبی از کاوش قوانین وابستگی و روشهای خوش

وحید دهقان

استفاده نامتناسب از پلهای عابر پیاده

اسفندیار حیدری کانی

استفاده نامتناسب از پلهای عابر پیاده

اسفندیار حیدری کانی
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نام مقاله

اصول برنامه ریزی برای عابران و مکانیابی پیاده راه ها
اصول طراحی شبکه «مسیرهای سبز» به عنوان فضاهای طبیعی انسان محور در
نواحی شهری
اصول طراحی منظر فضاهایورودی شهر و نقش آنها در شکلگیری تصویر ذهنی
شهروندان و مسافران

صاحب یا صاحبان مقاله

صدیقه میمندی پاریزی
مژده جمشیدی ،محمود قلعهنویی
رضا جهان بین

اصول ومبانی برنامه ریزی در نظامهای مدیریت استراتزی

محمد افشاری

افزایش امنیت محالت گامی به سوی توسعه پایدار شهری

منوچهر طبیبیان-ماندانا کمالی

افزایش کیفیت فضاهای پیاده به مثابه یک مکان زیستی مطلوب

مهدی زندیه ،خیراله امامی فر

افزایش نفوذپذیری بافت های شهری در راستای کمک به ایجاد شهرهای پیاده مدار
(نمونه موردی :محله چیذر تهران)
اقتصاد گردشگری و توسعه پایدار شهری
الزامات مدیریت مناطق کالنشهری در فرآیند جهانی شدن با تاکید بر منطقه
کالنشهری تهران
الزامات و مالحظات اجتماعی و فرهنگی ساخت توالت های عمومی
الگوها و ویژگیهای محیط های پیاده (بررسی مرکز تاریخی ماینز ،نمونهای موفق از
یک محیط پیاده مدار)
الگوی پایدار در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی بر اساس الگوهای موجود در طبیعت
الگوی رشد هوشمند شهری ،گامی به سوی شهرهای پایدار

احسان پسرک لو ،پیمان گیالنی
سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی
علیرضا محمدی
دکترحسن عماری ،مهندس رایحه
رضایی
فاطمه تفویضی زواره
راضیه طباطبایی پور-سید مجید مفیدی
شمیرانی
ساناز سعیدی مفرد=-سید مجید مفیدی
شمیرانی

الگوی معماری پایدار در بازار ایران-نمونه موردی :وسیع ترین مجموعه سر پوشیده

داریوش ستارزاده-ایوب رسولی-حسین

جهان ،بازار تبریز)

فرود

الویت بندی آسیب ها و مسائل اجتماعی با توجه به نظر سنجی شهروندان منطقه 74

سیده احترام حبیبی ابهری

امکان پذیری پیاده روی شهروندان آسیب پذیر در شهر تهران

زهرا اسکندری دورباطی ،زهرا افتخاری

نمونه موردی منطقه : 74خیابان شوش (مسیر خیابان شهرزاد تا میدان شوش)

راد

امکان سنجی پهنه امن خانگی ( ( Home zoneدر کالبد محالت شهری

بهمن زارعی ،سمیه آهنی  ،فاطمه زارعی

(نمونه موردی شهرک رشدیه تبریزحد فاصل کوی بوستان – بهارستان)

کرگ آباد
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نام مقاله

امکان سنجی پیاده راه سازی در بافت مرکزی شهر سنندج

صاحب یا صاحبان مقاله

هوشمند علیزاده ،آرمان رحیمی کاکه
جوب ،محمد حامد عبدی

امکان سنجی تدوین قوانین زیست محیطی قابل اجراء با م

سید هدایت محسنی

امکانسنجی تولید کمپوست کرمی از زباله های گیاهی

شیدا نادیه خاوری

انتخاب گونه در طرح های جنگل کاری بر اساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند
سبز شمال تهران
ایجاد تعامل پویا میان شهر و طبیعت از طریق ارتباط محورهای پیاده درون شهری
وکناره رودها
ایجاد شهرهای دوستدار پیاده روی با تاکید بر ایمنی و امنیت پیاده روی کودکان
ایجاد هویت شهری  ،حس تعلق اجتماعی با طراحی فضاهای شهری نظیر
پیادهروها،میادین،بوستانها،بازارهاو(...مطالعه منطقه 75تهران)
ایده مرکزی در طراحی پیاده راه (بررسی تجارب داخلی و خارجی طراحی پیاده راه ها ،
معماری فضاهای پیاده)

مهری محمود خانی
مریم امیرخانی توران پشتی
حسن ایزدی ،نازنین وجدانی درستکار
محمد درویش
مهرداد کریمی مشاور ،صمد نگین تاجی

ایزو  :72557بررسی اندازهگیری آالینده های محیط زیست

محمد حسن نخجوانی

آبگرمکن های خورشیدی

مرتضی فرامرز

آتریوم از گذشته تا به امروز برای پایداری انرژی

سحر اسگندریان

آسیبشناسی عملکرد فضاهای عمومی شهری با اهداف پیادهمداری ،در راستای توسعه یاسین حنیفی اصل ،ناصر شیخکانلوی
پایدار درونزای شهری (مطالعه موردی :بخش مرکزی کالنشهر ارومیه)

میالن ،فراز بنیادلو

آسیب شناسی اجتماعی زندگی شهری

محسن نیازی ،محمد کارکنان نصرآبادی

آسیب شناسی کالبدی تردد پیاده و راهکار های استفاده بهینه از فضای پیادهرو در شهر
های ایران
آسیب شناسی گرافیک محیطی در منظر سازی شهری
آلودگی وتهدیدات مخاطره آمیز کارخانه سیمان

مهرداد سلطانی ،مهدی مقیمی
سید محمد رضا مرتضوی-محمود رضا
مرتضوی-منصوره مرادی
فاطمه محمدی فرد

آموزش معماری از طریق نقد بناهای تاریخی،نمونه موردی :بنای قلعه دختر فیروزآباد) مرضیه اعتمادی پور
آموزش و پایداری درمعماری،نگرشی برنقش تربیت معماران بر پایداری معماری آتی
آموزه هایی از معماری بومی ایران در برخورد با پدیده های طبیعی" (مطالعه موردی:کج
باران)

بهرام سیاوش پور-فریالسادات سیادتی
محمد حسینی ،حمیدرضا عظمتی
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باز آفرینی حفاظت محور در محله عودالجان تهران،با تاکید بر شرایط اقتصادی
اجتماعی ساکنین
باز تولید زندگی جمعی در میدان(( الزامات فضاهای شهری پیاده  ،حرکت از محیط های
انسان گریز به سوی محیط های انسان دوست)
باز کشف برخی عناصر و خصوصیات معماری مناطق کردنشین با رویکرد معماری پایدار
و ارگانیک
بازآفرینی محور تاریخی جویباره در اصفهان به منظور افزایش قابلیت پیاده مداری

صاحب یا صاحبان مقاله

اشکان بیات لیال رسولی
امید خسروی دانش ،پگاه پرگالی
کامیار صلواتی پرنیان نعمتی
مریم صانعی ،مصطفی بهزادفر

بازخوانی ارتباط دو سویهی هویت اجتماعی و کیفیت فضاهای شهری تهران با رویکرد مرتضی محمودی مهماندوست  -مهدی
آسیب شناسی اجتماعی فضاهای شهری تهران در ارتباط با هویت ایرانی -اسالمی
باززنده سازی حیات اجتماعی در بافت تاریخی شهرها ،با نگرشی نو به مسیرهای پیاده
گردشگری
باززنده سازی محالت شهری بارویکرد جامعه شناختی با تاکیدبر مراکز محالت بافت
تاریخی تهران به عنوان پایتخت بزرگترین کشوراسالمی جهان

بزاز زاده
رمضانعلی شورمیج ،محمدرضا بهادری
غزال نوری  -آرمان میرزاخانی

بازشناخت روشهای پایدار معماری بومی گیالن و احیاء آن در منطقه

الهام جعفری

بازشناسی الگوهای معماری پایدارمعماری سنتی بوشهر

هانیه ابوعلی

بازشناسی تأثیر نقوش نمادین در خاطرهانگیزی فضای شهری

سید مجید هاشمی طغرالجردی

بازشناسی حیاط خانه های تبریز با توجه به معماری پایدار(،نمونه مورد مطالعه :محله
چرنداب)
بازشناسی ضعفهای مبلمان و تجهیزات شهری در محورهای پیاده (نمونه موردی:
محدوده بازار تهران)
بازشناسی عمومی چالشها و روشهای ارتقاء کیفیت فضای عمومی در پهنه های
مرکزی شهر
بازشناسی و آسیب شناسی حس زمان در تجربه پیاده از محورهای شاخص شهری با
تاکید بر ریتم های شهری (نمونه موردی محور چهارباغ عباسی)

الهه آزرم نژاد
کیانوش سوزنچی  ،محمدعلی عالینسب
داوود کاظمی
بهادر زمانی ،نیما استوار

بازنگری معیارهای سنجش نیازهای سالمندان به مسیرهای حرکتی پیاده ،در جهت
پیشگیری از بحران ناتوانی اجتماعی

مصطفی امتی ایمان صاحبدادی

(به دلیل موج افزایش سال مندی در سه الی چهار دهه ی آینده کشور ایران)
باغ ایرانی در فرهنگ ایرانی

امین شحیطاوی
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نام مقاله

برج آزادی تهران و برج ایفل در پاریس :بهره گیری از فرصت ها برای شکل دهی به

ناصر براتی ،سعیده تیموری گرده،

فضاهای پیاده ی زنده و پویا

حسین ساعدی

بررسی وضعیت مصرف انرژی و الزامات استقرار سیستم مد

مصطفی محمدحسینی

بررسی ابعاد بصری چیدمان قطعات شهری توسط تکنیک نت برداری نمونه موردی
معبر مسجد جامع نیاسر
بررسی اثر الیاف نایلون بررفتار مکانیکی و دوام مالت به همراه پوزوالن میکروسیلیس
بررسی اثرات اجرای طرح بهسازی و نوسازی شهری در کیفیت فضایی بافت مرکزی
اردبیلبا تاکید بر پروژه طراحی بدنه خیابان امام خمینی

محمود قلعه نویی ،غزال اسدی
سازمان عمران شهرداری اصفهان
ایرج خوش باطن-بهروز نوید

بررسی ارتباط میان هویت مذهبی و کالبدی شهر تهران

علی رحیمی  -فاطمه فراهانی

بررسی الگوهای دستیابی به پایداری شهری( ،نمونه موردی :شهر سبز)

عارفه کرمی پور

بررسی الگوی فضایی شهرهای قدیم و تاثیر آن بر افزایش قابلیت پیاده مداری در

ساره پری خواه زرمهر ،مجتبی قلی پور

شهرهای معاصر

گشنیانی

بررسی انگاره های محیطی مؤثر در تبیین شاخصه های شهر پایدار در محله های

آیدا علی حسین زاده-حسن ستاری

شهری در تبریز

ساربانقلی

بررسی بافت فرسوده منطقه  4تهران و ساماندهی آن

زهره مسکینی

بررسی تاثیر اقلیم در روند طراحی فضاهای شهری ایران

اشکان بیات

بررسی تاثیر تقاطع های پیاده  Tشکل بر رفتار عابرین (نمونه موردی بازار همدان)

قاسم مطلبی ،عباس غفاری

بررسی تاثیر قلمرو مکانی بر موفقیت معابر پیاده شهری

پریا پورمحمدی

بررسی تاثیر قوانین و مقررات ملی در صرفه جویی و پایداری انرژی در ساختمان

محمد هادی نصیری -اسماعیل
ضرغامی

بررسی تاثیر نوع و کیفیت کاربری های مجاور ر میزان قابلیت پیاده روی در پیاده راه ها امین ماهان ،مونا مسچی ،سارا گلستانی
بررسی تاثیر هنرهای شهری بر کیفیات فضایی ،الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و

هانا یزدانفر،علیرضا توکلی ،اللهویردی

تبیین هویت فضاهای پیاده شهری

نقدی

بررسی تاثیرات خرده شیشه ضایعاتی بر خصوصیات مقاومتی و دوام بتن سبک حاوی
متاکائولین

سازمان عمران شهرداری اصفهان

بررسی تاثیرات خرده های الستیک ضایعاتی بر خصوصیات مقاومتی و دوام بتن

سازمان عمران شهرداری اصفهان

بررسی تاثیرات زئولیت برمقاومت فشاری بتن

سازمان عمران شهرداری اصفهان
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بررسی تاثیرات میکرو سیلیس بر خصوصیات مقاومتی و دوام بتن سبک سازه ای و
بحث در مورد توجیه پذیری اقتصادی آن
بررسی تاثیرتغییر در فضای پیادهروها بر الگوی رفتاری استفادهکنندگان از فضا (نمونه
موردی خیابان سپه شهر قزوین
بررسی تاریخچه خیابان هایی از شهر تهران که به نام شهر یا استانی دیگر نامگذاری
شده اند

صاحب یا صاحبان مقاله

سازمان عمران شهرداری اصفهان
ناصر براتی ،نادیا فالح ،مریم پیروزگر
فاطمه انصاری

بررسی تأثیر ایجاد مسیر پیاده بر افزایش سطح سرمایه اجتماعی شهروندان(مطالعه

بهرام امینزاده ،محمدرضا یزدانپناه،

موردی محله های راه ری و حالجان در بافت قدیم قزوین)

زینب عادلی

بررسی تأثیر عدالت فضایی بر امنیت شهری مناطق 7و  74شهر تهران

محمد علی زینالی

بررسی تحول بوم شناسی در معماری زیرزمینی،مطالعه موردی :کاتاکومب های روم و
کاپادوکیا ترکیه)
بررسی تحوالت معماری و شهرسازی تهران و عوامل موثر بر آن
بررسی تطبیقی تاثیر پذیری کلیساهای ارامنه جلفا از معماری دوران صفویه
بررسی تطبیقی مفاهیم ،اصول و روشهای سنتی معماری و شهرسازی ایرانی در معماری
و شهرسازی پایدار

حسن فریدون زاده -بهنام ساعدی
دکتر شاپور دیوساالر  -سعید محمود
کالیه
محمد حسینی اسماعیل ضرغامی
حامد حیاتی

بررسی تطبیقی میزان توجه به طراحی معابر شهری جهت عبور افراد عام وخاص در

ندا ضیاءبخش ،هنگامه ساعی مجد،

ایران و اروپا

سیده عطیه فقیه حسینی

بررسی جایگاه آموزش مجازی در فراگیری معماری

محمد فرخزاد-مریم اخوت

بررسی جایگاه و اهمیت دروس پایداری رشته معماری مقطع کارشناسی

جواد احمدی محمد جواد عباس زاده

بررسی چگونگی تبیین معیارهای مکان یابی پیاده راه های شهری

محمدرضا پور جعفر ،سید عمید شهاب،
رعنا ایازی

بررسی حیات اجتماعی در خیابان های قابل زندگی

نوشین قاسمی

بررسی خصوصیات مقاومتی و دوام بتن سبک حاوی زئولیت

سازمان عمران شهرداری اصفهان

بررسی خواص مقاومتی بتن سبک حاوی الیاف پلی پروپلین و فوالدی به همراه
پوزوالن متاکائولین
بررسی خواص مقاومتی بتن سبکدانه حاوی پودر الستیک به همراه پوزوالن
میکروسیلیس

سازمان عمران شهرداری اصفهان
سازمان عمران شهرداری اصفهان
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بررسی رابطه بین بافت تاریخی و چالشهای فرهنگی شهر تهران

علی رحیمی  -فاطمه فراهانی

بررسی رابطه میان برنامه ریزی منطقه ای وتوسعه پایدا

بهزاد عربعلی

بررسی رابطه نحوه ارزیابی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری با سرمایه اجتماعی

علی محمد متولیان و سمیه آجورلو

بررسی راهکارهای عملی تبدیل مراکز شهری به مسیرهای پیاده مطالعه موردی:

سید محسن موسوی ،جمیال پیشهور،

خیابان امام خمینی درمرکز شهر بهشهر)

فاطمه جدی ساروی

بررسی روشهای مناسب برای مدیریت سرویسهای بهداشتی عمومی

امیررضا رفیعی ،محبوبه ایزدپناه

بررسی روند تغییرات معابر محله ای از گذشته تا کنون سیر دگرگونی عناصر معابر محله
ای بافت سنتی با ورود شهرسازی مدرن
بررسی رویکردهای مداخله در پیادهراه حرم عبدالعظیم حسنی در تهران با استفاده از
تجربه ی پیاده راه های پاریس و استانبول
بررسی زندگی پیاده و وضعیت آمدوشد شهری با تاکید بر حملونقل انسان محور (مورد:
شهر رشت)
بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی
بررسی شهرسازی مدرن در زندگی پیادهی روستا شهرها (نمونه موردی :محله امامزاده
قاسم تهران)
بررسی عملکرد فناوریهای سبکسازی ساختمان در معماری ایرانی
بررسی عناصر اقلیمی معماری ایرانی -بر پایه ی عناصر معماری خورشیدی ایستا -به
منظور کاربرد آن برای کاهش مصرف انرژی در خانه های مسکونی

امید عطایی ،نگین قانع پور
پروین قاسمی ،سپیده پارساپژوه ،مینا
سعیدی ،لیال کریمی فرد ،روح اهلل
نصرتی
یوسف بهرامی
میر سعید موسوی -نسیبه بدری بنام
کیانوش حسنی
علی دشتی شفیعی -مرضیه اجاللی
فاطمه ترابی

بررسی عوامل تاثیر گذار بر آموزش معماری بر اساس رویکرد تعاملی در ارتباط فناوری محمدجواد مهدوینژاد-فهیمه یاری-
و بستر تاریخی

صهیب دهقانی

بررسی عوامل موثر در افزایش فعالیت پیاده در فضای شهری خیابان (نمونه موردی:

نجما اسمعیلپور ،علی سلطانی ،فاطمه

خیابان رحمت آباد شهر شیراز)

ایزدی

بررسی فضاهای نوین زندگی ،پیشرفت تکنولوژی و دگرگونی

محمد فیروزیان

بررسی گفتگوی اجتماعی غیرمتمرکز و منافع آن در اقتصاد شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی مشکالت حرکت پیاده در فلکه های غیرهمسطح ارائه چارچوب طراحی شهری
پیاده مدار(میدان رسالت)

سید عبدالهادی دانشپور ،الهه پژوتن
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بررسی مفاهیم معماری پایدار در بناهای شهر تبریز و کمرنگ شدن آن در خانههای
معاصر

صاحب یا صاحبان مقاله

علی دشتی شفیعی-مرضیه اجاللی

بررسی مفهوم دیوارنگاری در منابع اسالمی

دکتر سید محسن علوی نژاد

بررسی منظر شهری در پیادهراههای شهری

داوود رضایی-بابک خورشیدی

بررسی منظر شهری در پیادهراههای شهری

داوود رضایی ،بابک خورشیدی ،مرضیه
نهاوندی

بررسی مولفههای کیفی موثر بر پیادهمداری فضاهای شهری

علی شهابی نژاد ،محمد جمشدیان

بررسی مولفه های اصلی زندگی پیاده در شهر از دیدگاه معلوالن جسمی حرکتی

ایمان قلندریان گل خطمی

بررسی مولفه های اصلی زندگی پیاده در شهر از دیدگاه معلوالن جسمی حرکتی

ایمان قلندریان گل خطمی  ،حمید
حسینی

بررسی مؤلفه های اصلی حضور در فضاهای شهری پایدار از دیدگاه معلوالن جسمی و راحیل زرپوش -حمیدرضا شایان -محمد
حرکتی

ابراهیم مظهری

بررسی میزان پیاده مداری محالت شهری با توجه به الگوی طراحی محیطی و انرژی

محمد مسعود ،امین امینی  ،محسن

در توسعه محالت (مطالعه موردی :محله جلفا)

هنرور

بررسی میزان تاثیرگذاری ارزشهای بوم شناسانه در جهت توسعه گردشگری در محور

مرتضی نیک فطرت-سیده صدیقه

تاریخی و توریستی ماسوله و دریای خزر

میرگذار لنگرودی

بررسی میزان تأثیر شرکت عمران در تحقق اهداف کالبدی

زهرا عنابستانی

بررسی نفوذ معماری نئوکالسیک اروپا در معماری معاصر ایران در پایگاه حکومتی

سید مهدی رضایی نبیی -منا صالحی

تهران دوره ناصری

تبریزی

بررسی نقاشی دیواری تهران قبل و بعد از انقالب

دکتر اصغر کفشچیان مقدم

بررسی نقش پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری بر کیفیت عرصه ی
عمومی شهرها

رضا احمدیان-عاطفه مجتبی زاده

بررسی نقش پیادهمداری در توسعه پایدار محالت مقایسه تطبیقی محالت باغ فیض و زهرا سادات سعیده زرآبادی  ،مهدیه
شهرک نفت منطقه  4تهران
بررسی نقش پیاده روها در دسترسی های شهرهای سنتی ایران (نمونه موردی :شهر
قزوین)
بررسی نقش رضایتمندی سکونتی در حضورپذیری میدان های محلی (نمونه موردی:
بافت مسکونی نارمک تهران)

توفیقی محمدی،هدی مشایخی
مهدی زندیه
نادر زالی ،مستوره قلی پور ،آرزو تاجیک
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بررسی نقش شاخصهای شهری درکالنشهر تهران برای مدیریت

سید محسن طباطبایی مزدآبادی

بررسی نقش کیفیت عناصر مبلمان شهری بر پیاده راه

پروانه مژگانی

بررسی نقش متقابل هویت شهر و روند شهرسازی در شهر تهران

مهندس کامران صفامنش

بررسی نیازمندیهای طراحی از دیدگاه عابران در جهت پیشگیری از خطر لغزندگی
پیاده رو در مناطق سردسیر
بررسی هویت فرهنگی و چالشهای آن در شهر تهران
بررسی و ارائه معیارهای توسعه و مکانیابی بازارهای میوه و تره بار با بهره مندی از
 GISو منطق فازی
بررسی و ارائه معیارهای ساماندهی بازارهای میوه و تره بار با بهره مندی از روش برنامه
ریزی مشارکتی حین عمل ()PAR

مرتضی اوستاخان ،علی اکبر بابائی
علی رحیمی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی و تحلیل استعاره در نوستالژی نمادها با رویکرد هویت اسالمی ایرانی تهران

نوشین رضوانیه  -محمدرضا بابایی

بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و ارائه

نوید سعیدی رضوانی  ،سید مصطفی

راهکارهایی جهت تحقق آن

رضوی

بررسی و تحلیل طراحی محیطی میدان ازگل از لحاظ ایجاد حس امنیت پیاده با استفاده
از رویکرد CPTED
بررسی و تحلیل کارکرد هنر انتقادی در فضای پیادهی شهری در چارچوب نظریهی
زندگی روزمره هانری لفور

پویان شهابیان ،مارال احمدی
محمد جواد صافیان ،سارا ثابت

بررسی و تحلیل منظر شهری در محله باغ ملی شهرضا -با رویکرد توسعه پایدار کالبدی شیما دهقان زاد
بررسی و تحلیل نقاشی دیواری از ماقبل تاریخ تا عصر حاضر (دوره رنسانس)

دکتر ایرج اسکندری

بررسی و تحلیل نقاشی دیواری از ماقبل تاریخ تا عصر حاضر(دوره مدرن)

دکتر ایرج اسکندری

بررسی و سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغی

محمدهادی غیائی

بررسی و شناخت سیستم مدیریت در انرژی و طراحی محیطی ()Leed
بررسی و مطالعات آزمایشگاهی اثر مصالح بازالتی بر خصوصیات مخلوط های گرم
آسفالتی
بررسی وتحلیل ضرورتهای باززنده سازی بافتهای تاریخی درفرآیند توسعه پایدار شهری،
(مطالعه موردی :محله پاساژ تبریز)
بررسی وسایل نقلیه فردی مدرن حمل و نقل شهری

محمد هادی نصیری-علی رضا حسین
زادگان شیرازی
سازمان عمران شهرداری اصفهان
بیتا رحم جو
سجاد ازگلی ،پیام قدیری
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بررسی وضعیت شبکه راه و الگوهای ارتباطی در بافتهای فرسوده شهری
بررسی ومقایسه شرایط اقلیمی در شکل گیری معماری بافت جدید و قدیم شهر تبریز با
رویکرد توسعه پایدار( ،مطالعات موردی :منطقه رشدیه به عنوان بافت جدید و محله
مقصودیه به عنوان بافت سنتی)
بررسی ویژگی ها و تحلیل فضاهای پیاده رهوار با استفاده از شیوه واک اسکور (نمونه
موردی  :محله گلها ،تهران)

صاحب یا صاحبان مقاله

امین شحیطاوی
مسعود حقلسان-سهراب سراجیان
تبریزی-سید مهدی قدوسی فر
پویان شهابیان ،بهار بی آزار

بررسی ویژگی ها و کاربرد آرمانشهر در شهر پیاده مدار))uotopia

مجید شهبازی  ،اعظم صابر

بررسی ویژگی های کالبدی خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک در ارتباط با توسعه

حمیده ولی الهی-رومینا موفق  -حمید

پایدار( ،نمونه های موردی :خانه های ارگ قدیم بم)

رضا قاسمی

بررسی ویژگی های معماری بومی ایران در انطباق با اصول معماری پایدار

رضا سیروس صبری -زهرا احمدی

بررسی سیستمهای بازیافت شهری از دیدگاه اقتصاد محیط زیست

شهرداری مشهد

بررسی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در مناطق شهرداری
تهران

شهرداری منطقه 2

بررسی نقش گردشگری

محمدکاظم جباری

برنامه ریزی حمل ونقل با رویکرد توسعه گردشگری شهری

بهزاد عربعلی

برنامه ریزی شبکه حرکت پیاده در محدوده تاریخی –فرهنگی شهرها نمونه
موردی:منطقه تاریخی-فرهنگی شیراز

معصومه حسینلو  ،مهسا خالصی

برنامه ریزی شهری و ارتباطش با هویت فرهنگی

ترجمه نادر قبله ای

برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران

امیر حسامی

برنامه ریزی ،ساماندهی و تجدید حیات بافت های فرسوده با رویکرد توسعه شهری
پایدار نمونه موردی بافت فرسوده شهرکرد
بهبود زندگی پیاده در شهر به مدد هنر زمینسار
بهبود کیفیت پیاده رو در محالت جهت افزایش سرزندگی اجتماعی

مهدی کنعانی و رضا نگهبان
عاطفه کرباسی
زهره داوود پور ،سمیراسادات کرمانی،
فهیمه شکوه فر

بهره برداری اقتصادی از سیستم های حمل و نقل عمومی

محمد امین نظری

بهسازی محیط و منظر حاشیه شهر با نگرش بوم شناسانه

محسن گودرزی-نفیسه حق طلب

بهسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده شهرهای کشور؛ ضر

سمیه فدائی نژاد

آثاری که فاقد چکیده هستند 424 
نام مقاله

بهسازی و نوسازی پیادهروها در بافت قدیم شهرها و افزایش تعامالت اجتماعی (نمونه
موردی بافت قدیم جزیره کیش)

صاحب یا صاحبان مقاله

محمد صادقی ،فروغ قاسمی

بهکارگیری سیستمهای بازیابی حرارتی در بخش ساختمان

علیرضا جهانگیری

بهینه سازی مسیر جمع آوری زایدات جامد شهری (مطالعه

علیرضا صفائیان

پایداری و توسعۀ پایدار ،مفهومی نهفته در فضاهای شهری سنتی ایران (مطالعه
موردی :خیابان چهارباغ اصفهان)
پردیس های دانشگاهی به مثابه فضای شهری
پروژه های نوسازی ماشین محور ،خطری برای تخریب بافتهای تاریخی  ،نمونه موردی
شهرتهران
پل بازار ،تعامل فضای معماریبا فضای شهری از گذشته تا امروز(،نمونه موردی :پل
بازارهای تبریز)

احمد پورمختار
هانیه شاه محمدیان
امید ریسمانچیان
روشنک قلی پورشایان

پیادگان فرهنگی ررسی رابطه حرکت پیاده با شهر در ایام برگزاری سنت های عزاداری جالل محدثی7
پیاده راه عرصه ای برای خلق سرزندگی ،هویت و خاطره جمعی نمونه موردی :کوچه
مروی -تهران)
پیاده راه ها در تهران فردا
پیاده راه؛ روایت خاطره انگیزی از شهر
پیاده راه؛ منظر تعامل فرهنگ و شهر
پیاده راههای چند سطحی در مراکز کالن شهرها (بررسی نمونه موردی پیاده راه مرکز
شهر تورنتو  ،انتاریو،کانادا)

الهام لشکری ،مهرشاد خلج
مجید پاکساز ،شیما الوندی
هما شیردست ،7آرزو شیردست ،4عطیه
فراهانی فرد4
منصوره کیان ارثی
پونه وکیلیان -آرش سجادی

پیاده سازی شهرها ،پیاده محوری شهرها

علی سلطانی ،احمدعلی نامداریان

پیاده ،یک سنخ اجتماعی شهری (پیاده بسازیم)

آرمین امیر ،بهمن باینگانی

پیادهراه  ،مطلوبیت منظر شهری نقش پیادهراه در ساماندهی منظر خیابان ولیعصر

احمد علی فرزین ،فرنوش مخلص ،زهرا
نیری

پیادهراه؛ عنصر گم شده در طرح های نوسازی بافتهای فرسوده شهری (مورد مطالعه زینب السادات مطهری ،زینب اکبری،
طرح منظر محله هاشمی منطقه  75شهرتهران)

ساناز احمدزاده

پیام صفر

شهرام انصاری
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نام مقاله

پیشنهاداتی مغفول مانده :پیاده راه های سرتاسری برای تهران بزرگ از طرح جامع
جدید تهران
تاثیر جهانی شدن برشهرها
تاثیر رنگ وسایل نقلیه در بلندب صدای درک شده در فضاهای شهری
تاثیر شاخص های پایداری در آموزش معماری پایدار ایران

صاحب یا صاحبان مقاله

ترانه یلدا
علی کریمی
پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه
امیرکبیر
مهسا فرامرزی اصلی -محمدامین
خجسته قمری

تاثیر کفسازی بر کیفیت فضایی پیادهراههای شهری نمونه موردی :مطالعه پیاده راه

محمدجواد مهدوینژاد ،نسرین

صف (سپهساالر)

انتظاریزنوز ،ساالر پژمانفر
مهندس نیما بازرگان

تاثیرات طراحی در تغییر رفتار کاربرسرویس بهداشتی

مهندس آرش اهرپور
مهندس سمیه نقیبی بیدختی

تاثیرنقش مایه اسلیمی بر فضاهای پیاده شهری

مرضیه پیراوی ونک،آزالیا شاه نظری
شاهرضایی

تاثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران

میالد امینی

تامین انرژی برق با استفاده از نیروی گرانشی زمین

سجاد آقامحمدی

تاویل محیط بصری شهر و تاثیر آن بر ادراک شهروندان( ،نمونه موردی  :بافت تاریخی
کاشان)
تأثیر جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و مشارکتهای
تأثیر ساختار اجتماعی-اقتصادی و کالبدی شهر بر تردد پیاده مطالعه موردی شهر جدید
هشتگرد

اعظم السادات رضوی زاده
سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی
مهتا میرمقتدایی

تأثیر شکل گیری سکونتگاههای غیر رسمی بر عملکرد شهرهای جدید

سلیمان زینالی

تأثیر عناصر معماری پیاده راهها در هویت بخشی فرهنگی خیابان ولیعصر تهران

ساناز ترابیان ،مهدی ضمیری

تأثیر کیفیت طراحی پیاده راه ها بر شکل گیری رفتار شهروندی (نمونه مورد مطالعه:

علی اکبر تقوایی ،7مصطفی شمشیربند،4

خیابان ولیعصر،حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان ونک)

نیکتا پیل باال4

تأثیر گرفیتی در فعال سازی فضاهای شهری

مرجان زارع هرفته

تأثیرات متقابل الگوهای رفتاری و محیطهای شهری با تکیه بر رویکرد پایداری

جواد محمدی-فرشاد

اجتماعی

اخوت،بهروزچاوشین

آثاری که فاقد چکیده هستند 424 
نام مقاله

تأملی بر مفهوم زندگی روزمره در پیادهراههای شهری ( نمونه موردی  :پیاده راه تربیت
تبریز)

صاحب یا صاحبان مقاله

مرتضی میرغالمی ،مریم فرخی

تبیین اصول و شاخص های پایداری درطراحی خانه های خورشیدی-دراقلیم سرد و

فرهاد جداری پورمهدی-حسین احمدی

خشک

سرای-شاهین تارویردی زاده

تبیین جامعه شناختی زندگی پیاده در شهر تهران "رویکردها ،کارکردها،راهکارها و
موانع آن"

محمد رضا طالبی نژاد

تبیین جایگاه و کیفیت عرصه های رودخانهکارون در ساختار کریدور اکولوژیک
شهرساحلی اهوازبه منظور ارتقای کیفی منظر شهری پایدار ،متاثر از مولفه های توسعه امین سعیدیان-رضا قشقایی
پایدار
تبیین جایگاه و نقش نرم افزارهای کامپیوتری در فرایند مطالعاتی و آموزشی معماری و
شهرسازی پایدار
تبیین شاخص های موثر بر افزایش قابلیت پیاده مداری در محالت به منظور ارتقا
حضور اختیاری و اجتماعی در آنها (نمونه موردی :محله چیذر)
تبیین شاخصهای موثر بر پایداری نخستین پیاده راه موضوعی(تماتیک) تهران گاهی بر
مبانی طرح پیاده راه آیینی هفده شهریور

سید حمیدرضا روضاتی عبدالحمید قنبران
مریم محمدی ،امیرحسین خلوصی
لیال سلطانی ،علیرضا سیاوشی

تبیین ضرورت آموزش های شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهری

مرجان خسروی تکابتپه

تبیین ضعف ها و نیازهای فرآیند آموزش معماری پایدار در ایران

سروش کرمی-مژگان غفاری

تبیین مؤلفه های معماری پایدار و رابطه آن با میزان تعلق مکانی سالمندان با روش

آیدا علی حسین زاده-حسن ستاری

تحلیلی سوآت

ساربانقلی

تبیین همسویی پروژه های عمرانی شهرداری با نیاز شهرو

سیدفاطمه حسینی

تبیین و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء حس تعلق به مکان مونه موردی :پیاده راه
ارگ کریم خان شیراز)
تبیین فرایند کنش اهالی بافت های فرسوده در طرح های نوسازی مشارکتی
تجربه شهر با پای پیاده تدوین ضوابط طراحی فضاهای پیاده در شهر متناسب با
الگوهای رفتاری مخاطبان فضا
تحقق در رابطه با رنگ خودرو و خطر تصادف
تحلیل جریان آمد رفت عابر پیاده با استفاده از مدل  H C Mمطالعه موردی :خیابان
نظر شرقی اصفهان

امین حبیبی ،سارا میرهادی
رایحه رضایی
مهندس نسترن نژداغی
پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه
امیرکبیر
محمد مسعود ،محمود شکوهی
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نام مقاله

تحلیل چگونگی خلق شهر دانش محور در کالنشهر اصفهان ب
تحلیل خصوصیات قیر و مخلوط های آسفالتی اصالح شده با استفاده از نانو لوله های
کربنی
تحلیل فضایی ساخت و ساز و مسکن در شهر اصفهان
تحلیل محتوای سرفصل دروس معماری منظر مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و
طراحی منظر
تحلیل مفهوم پایداری در معماری کاروانسراهای ایران

صاحب یا صاحبان مقاله

جعفر کریمی
سازمان عمران شهرداری اصفهان
جعفر کریمی-محمد عطایی -عباس
بهارلو
محسن فیضی علی اسد پور
جمال الدین مهدی نژاد-حمیدرضا
علیجانی -پریسا باللی خسروشاهی

تحلیل مکانی پیاده روهای شهری با رویکرد استفاده ی زنان

بیتا جمالپور

تحلیل منظرین پیاده راه تاریخی رامسر

سارا شعبانیان7

تحلیل نقش و جایگاه پرسه زن در شکل گیری فضاهای بسته شهری (پاساژها) جهت
بازیابی سرزندگی در فضاهای باز شهری (خیابان ها و میادین)
تحول آموزش معماری و شهرسازی معاصر ایران در روند پدیده جهانی شدن با تاکید بر
هویت ایرانی-اسالمی
تداوم حضور دیوارنگاره های فاخر در فضاهای شهری امرو
تدوین حقوق شهری و اخالق شهرسازی و ساختمان سازی چهارچوب پیشنهادی برای
یک الیحه
تدوین سند جامع ارتقای اخالق شهروندی
تدوین شاخص های ارزیابی فضاهای شهری از دید عابر پیاده مونه موردی محله
دردشت
تعامل سنت اسالمی و هویت ایرانی در خلق فضاهای شهری پایدار،مونه موردی:
شهرسازی اصفهان در دوره صفوی)
تعامل یا تقابل میان الیههای ذهنی معمار و الیههای بوم
تعیین شاخصها در انتحاب مسیر پیاده با استفاده از تکنیک ( AHPنمونه موردی محله
جی تهران)
تعیین معیارهای موثر در سرزندگی شبانه (مطالعه موردی میدان انقالب تهران)

نازنین غفاری7
اسماعیل کیوانلو -ایوب علی نیای مطلق
محمد علی شیخ الحکمایی
بهرام عبداله خان گرجی
مهدیه اردوخانی
یاسر جعفری ،غزاله عزیززاده
هاشم هاشمنژاد -سیده مریم حسینی
حسین قدس
محمد جواد غالمی ،مینا خندان
بهرام امینزاده گوهرریزی ،فرزاد کاظم
زاده آزاد

آثاری که فاقد چکیده هستند 424 
نام مقاله

تغییر کارکرد حیاط مسکونی ،رهیافتی به توسعه پیاده راه محالت،نمونه موردی :جنت
آباد جنوبی ،تهران)

صاحب یا صاحبان مقاله

هادی فخیمی کامران

تفکیک زباله در مبدا و نقش آن در افزایش راندمان بازیافت مواد

مراد کردی

تکنولوژی نانو در معماری

فرنوش روشنی

تالقی تاریخ و طبیعت قدرت منظر در احیای هویت مکانی فضای شهری

رسول رفعت ،محمد مهدی مشکین قلم

تلفیق اجرای مراسم آئینی با پیادهراههای شهری نمونه موردی  :خیابان بارخور همجوار
با معبد جوخونگ در شهر لهاسا)
تلفیق مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک
تلفیق معیارهای توسعه پایدار و اصول زیباشناسی در طراحی

شهرزاد خادمی ،شروین گودرزیان
امیر حسامی
نیلوفر رضائیان یزدی-شهره ابریشمی-
سید علیرضا شجاعی

تهران 7252

میرفضل نیکزاد

تهران شهر پیاده محور:مزیتها و راهکارها

حمیده رشادت جو ،امین اکمالی

تهران و هویت شهری

دکتر اسکندر مختاری

توالت و ویژگیهای توالتهای عمومی شهری

محسن صفّاردزفولی– مهدی خرّم

توانمندسازی محیط های شهری در راستای تقویت حضور اجتماعی معلولین در شهر
(نمونه موردی :محله یوسف آباد)

منوچهر طبیبیان

توجه به امنیت زنان پیاده در حوزه نفوذ پارک های شهری (نمونه موردی :محدوده

مهدی حقیقت بین ،نرگس غفاری،

اطراف پارک بعثت تهران)

مهین غزائیان

توسعه اجتماع محور :ساز و کاری برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی

علیرضا ،مجید محمدی ،روستا

توسعه پایدار محله های شهری از بعد اجتماعی با الگوگیری از فضاهای جمعی در
شهرهای تاریخی در حوزه اصفهان
توسعه حیات مدنی ،هدف زندگی پیاده در شهر
توسعه شهریمعاصر ،فرسودگی بافت های تاریخی و بی هویتی محالت جدید( ،نمونه
موردی :محله دوشنبه ای شهر گرگان)

الهام مهردوست-سمیرا تفضل
سید امیر منصوری
الهه علی محمدی کاکرودی

توسعه مدل حفاظت و باززنده سازی یکپارچه به منظور تد

سمیه فدائی نژاد

توسعه میان افزا ،ضرورت ها و جلوه ها

الهام فدوی

توسعه ی پایدار منظر شهری از رهیافت مکانیابی نشانه های شهری،نمونه مطالعاتی
برج میالد تهران)

حمیدرضا علیجانی

  424چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

نام مقاله

توضیحات تاریخ نگارخانه در باره شهر اسالمی با تاکیدی خاص بر بازنمایی دیداری
شهر مصنوع

صاحب یا صاحبان مقاله

خسرو طالب زاده

جامعه شناسی شهری

محمد عطاری

جامعه مدنی و حقوق شهروندی زنان در استفاده از فضاهای شهری

مریم برومند-سولماز رضایی

جایگاه بام ها و نمای های سبز در پایداری بصری منظر شهری

مهسا نیک اندیش ،پریسا نیک اندیش

جایگاه پیاده مداری در فضاهای باز شهری (تحلیل و بررسی میدان امام حسین (ع)

مهدی خاک زند ،ندا عرب سلغار،

تهران)

کیانوش کیا

جایگاه درس روان شناسی محیط در آموزش معماری

علی نمازیان ،فاطمه قارونی

جایگاه فن آوری های نوین در معماری برای نیل به توسعه معماری پایدار

اعظم قلیزاده آیدا تیهومیاندوآب

جایگاه محرکهای غیر بصری در ارتقاء کیفیت فضای پیاده شهری

مصطفی قلیپور گشنیانی

جایگاه(نقش) مشارکت مردم در ایجاد فضای شهری پایدار

محسن دادخواه-مهدی حقی

جذب برگی سرب و کادمیوم درختان چنار و توت ،شاخصی جهت پهنه بندی آلودگی
شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

جرجان شهر اسالمی

سید مرتضی محمودزاده

جستاری در نقاشی و تاثیر آن در شهرسازی(تأملی در نقاشی دیواری)

غالمرضا حقیقت نائینی

جغرافیای شهری

علیرضا سائلی -الهام امیر حاجلو-
ابوالفضل زنگانه

جنبش نقاشی دیواری مکزیک

دکتر محمد کاظم حسنوند

جهان روزمرهگیهای شهر تهران در بینشی فرهنگی – مدنی

دکتر محمدمنصور فالمکی

جهانی شدن ،شهرهای جهانی و کالنشهر تهران

علیرضا محمدی

چالش های زندگی پیاده در کالنشهر تهران با تأکید بر شاخص های پایداری اجتماعی

علی محمدنژاد ،امیر ثامنی ،پروین
خدادادی

چشماندازی بر کیفیت محیطی از دریچهی منظر ،مبلمان و مدیریت شهری( ،مطالعه

صدیقه لطفی-علی مهدی ،معصومه

موردی :شهر آزادشهر)

مهدیان بهنمیری

چگونه یک نقاشی دیواری را ساماندهی کنیم

دکتر اصغر کفشچیان مقدم

حاشیه نشینی چالش اصلی هزاره سوم

سیده احترام حبیبی ابهری

حاشیه نشینی مانعی برصیانت از حریم در مناطق کالنشهری (با تاکید بر حریم کالنشهر
تهران)

سلیمان زینالی

آثاری که فاقد چکیده هستند 424 
صاحب یا صاحبان مقاله

نام مقاله

حرکت عابر پیاده تضمینی برای حیات اجتماعی فضای شهری

محمد مسعود ،محمود شکوهی

حمل و نقل ریلی ،محیط زیست ،چالش ها و فرصت ها

الهام شیخ االسالمی

حمل ونقل و ترافیک شهری

علی اکبر جعفری

حیات اجتماعی در فضای عمومی سبز راه (نمونه موردی :پارک خطی باغ بلند -شیراز) لیال کوکبی ،رحمت ا ...عبداللهی
حیات مرکزی عنصری پایدار در معماری خانه های ایرانی
خدشهدار شدن زندگی پیاده شهری پس از خیابان کشی های مدرن نمونه موردی بافت
قدیم شهر کرمان)
خیابان چهارباغ عباسی اصفهان ،نمونهای از منظر شهری پایدار در دورهی صفویه
دانشگاه سرآغاز محیطی برای رسیدن به پایداری،نمونه موردی :موسسه ی علم و
تکنولوژی دانشگاه مصدر)

مهرداد عزیزی قهرودی -فاطمه بهرامی
نژاد
سکینه تاج الدینی
سودابه قلی پور-احمد امین پور-آرمین
بهرامیان
سارا عطارروشن

در جستجوی برنامه ریزی راهبردی با تاکید بر جداسازی ترافیک سواره و پیاده در

محمد رضا بمانیان،محمد هادی

فضاهای شهری مطالعه موردی :بافت مرکزی سجاد مشهد

جاوید،سید علی حسین پور ،فهیمه یاری

درآمدی بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبتنی بر رویکرد  CDSبا استفاده از نرم

سیده خدیجه رضاطبع ازگمی ، 7رحیم

افزار  Super Decisionsمطالعه موردی :کالن شهر رشت

حیدری چیانه

درآمدی بر شناخت و سنجش فقر شهری

علیرضا ،بتول محمدی ،مجیدی خامنه

درک استعدادهای توسعه تی او دی درشکل دهی فضاهای شهری پایدار باتکیه
برسفرهای غیرکاری
درک فضای شهر از طریق الیه سازی عناصر شهری معماری فضای شهر از طریق
بررسی تحلیلی رویدادهای شهر از دو چشم انداز متفاوت
دستاوردهای برگزاری همایش توالت در شهر قزوین به مناسبت روز جهانی توالت (در
سال)7445

ناصر براتی-محمد ذوالقدر
نورمحمد منجزی
سمانه حقیقت خواه

دسترسی؛ پیاده ،خودروی شخصی یا حمل و نقل عمومی؟ مطالعه موردی محله معالی نوید سعیدی رضوانی ،حمیدرضا دانش
آباد و مالصدرا شیراز

پور ،امیررضا دانش پور

دستگاه راهنمای سخنگوی نابینایان در شهر

حسن گودرزی

راهبرد پیاده مداری بسوی حفاظت جاذبه های تاریخی شهرها (مطالعه موردی شهر

رحیم حیدری چیانه ،میثم صفرپور،

شیراز)

مهدی بلواسی
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نام مقاله

صاحب یا صاحبان مقاله

راهبردپیوندفضایی–عملکردی کوهستان وساحل در پایداری

مجید اسکندری

راهبری خالقانه شهر با رویکرد به توسعه پایدار

سیده محبوبه کوهپایه -فاطمه معینی فر

راهکارهای ارتقاء کیفیت فضائی پیاده راه صف (سپهساالر) تهران

ماجده پورروحانی

راهکارهای بهرهگیری از سبز راهها در طراحی منظر پایداررودخانه های درون
شهری(،مورد مطالعه :رودخانه کرج)

سید حسین حسینی-میالد فتحی

راهکارهای حل مسائل ترافیکی ایجاد محدودههای پیاده (نمونه موردی بافت مرکزی

مهندس فریبا شانظری  ، 7مهندس

خرم آباد)

محمدمهدی استوان 4

راهنمای طراحی نورپردازی فضاهای عابر مدارمعماری فضاهای پیاده ،نورپردازی

سید مجید مفیدی شمیرانی ،مهرنوش
حسنزاده

رفتار شناسی نقاشی شهری بر روی عابران پیاده

حمید وزیری ،سرگل طوفانی

روانآب شهری

اکبر مختارپور

رویداد و پیاده گرایی Event and Pedestrianism

فرهاد احمدی ،هدی اسماعیلیان

رویکرد انسان محوری در مقابل پیادهمحوری در سیستمهای حملونقل

آرمین خطیبزاده ، 7داریوش کمره4

رویکرد ویژه به عابر پیاده درمناسب سازی و هویت بخشی به فضاهای شهری (مورد
مطالعه پیاده راه خیابان صف تهران)
رویکردهای باززنده سازی فضاهای پیاده در شهرهای پالیمسستی بررسی تطبیقی
شهرهای یزد و فلورانس
زندگی پیاده بستری جهت ارتقاء حیات اجتماعی  ،توسعه گردشگری و اقتصاد شهری

شیرین یزدانی
محمد مطلّبی
محمد رضا طاهری

زندگی پیاده و مسئله رفت و آمد در شهر نمونه موردی( پیاده روخیابان امام خمینی (ره) کرامت اهلل زیاری ،7رضا صفری،4مریم
شهر قزوین)

خمسه ای4

زندگی در پیاده رو شهری برای همگان

گیسو قائم

زندگی در پیاده رو شهری برای همگان

گیسو قائم7

زوال شهری

احمدزنگانه -بهاره جانه -ابوالفضل
زنگانه -الهام امیر حاجلو

زیبایی ،هویت ،شهر

مهدی حجت

ساختار اجتماعی و زندگی پیاده شهری

آناهیتا تبریزی

ساختار شهرهای کهن بر مبنای زندگی پیاده شکل گرفته اند ( نمونه موردی شهر
اصفهان )

غالمرضا کیانی

آثاری که فاقد چکیده هستند 447 
صاحب یا صاحبان مقاله

نام مقاله

ساختار وشاخص های ارزیابی شبکه های متروی شهرهای جهان

سازمان عمران شهرداری اصفهان

سپه خیابانی پایدار در عهد صفویه

مهسا حاجی فتحعلی

سرنوشت و دگرگونی

ترجمه عدنان دانشیار

سلسله مراتب در حرایم شریانهای شهری و میزان انعطاف پذیری این حرایم

ندا جوانمرد  ،سیمین ایمانی راد

سنجش تطبیقی پایداری اجتماعی در بافتهای شهری،نمونه موردی :بافت فرسوده ،بافت
برنامه ریزی شده شهری زنجان)

مهرداد دانش دوست-سعید غالمی

سنجش شاخص پیاده مداری در محالت شهر زنجان و رتبه بندی آنها با استفاده از

علی شکوهی  ،ماندانا کمالی  ،میترا

GIS

کمالی

سنجش عوامل موثر بر افزایش تمایل به پیاده روی

در بخش مرکزی شهرقم

سنجش کمی کیفیت پیادهمداری و ادراک بصری در پیادهراهها با استفاده از GIS

مجتبی رفیعیان ،مرضیه پورمحمدی
محمدرضا بمانیان ،هادی رضایی راد،
گلاندام شاهدوستی

سنجش کیفی نشیمنها در پارکهای شهری و مقایسه آن-با دیدگاه شهروندان با

سمانه متقی پیشه-پویا رنجبر-اشکان

استفاده از روش یان گِل-مونه موردی :شهر شیراز)

قشقایی

سنجش کیفیت پیاده مداری فضاهای شهری نمونه موردی پیاده راه صبا ( برادران

احسان رنجبر ،سارا عامری ،سمانه

مظفر)

خبیری
مهندس مهدی بزاززاده

سنجش ،تحلیل و ارزیابی وضعیت مکانی سرویس های بهداشتی شهرتهران

مهندس عبداله زارعی
مهندس سینا عطایی
مهندس نداملک زاده

سهند سهیلی

نقش نوشهر سازی در دستیابی به توسعه
پایدار،درآمدی بر مفاهیم مشترک

سیاست های پیشنهادی جهت ساماندهی سیمای شهرهای ایران

ساناز شعاع برق-حامد حکیم وند

سیر تحول بوم شناسانه تاریخیمعماری و شهر پایدار

مهدی شکری

سیر تحول مفهوم پایداری در اجرای پروژه های نوسازی در بافت کهن شهری

حمیدرضا عظمتی-رویا ثمودی حاجی آقا

سیمای شهری :بازنگری و ارزیابی کیفی

الهام امینی-مریم برومند

شکل گیری و گسترش اسکان غیر رسمی؛ علل ،چالش ها و راهبردها

علیرضا محمدی

شناخت ظزفیت عملکردی مدیریت شهری

شهرداری منطقه 4
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نام مقاله

شناخت و بکارگیری رویکرد بازآفرینی شهری در حفظارزشهایفرهنگی ،بومیوتاریخی
همدان
شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت
شناسایی بهینه مسیرهای پیاده ،با رویکرد اتصال فضاهای عمومی شهری (نمونه
موردی :شهرقدیم الر)

صاحب یا صاحبان مقاله

احسان احمدی
حسن نجفزاده
حامد مقدم ،مریم عظیمی

شناسایی شاخصهای ایجاد یک فضای مطلوب پیاده بر پایه مطالعه و مقایسه دو نمونه بابک قلی زاده ،بابک خباز قزوینی ،نگین
اجرایی

افشار

شناسایی و احیای نمادهای محله ای ،راهکاری برای تقویت هویت محالت

رضا مهدی  -رسول منتظری

شناسایی و ارزیابی خطرات موجود در کرخانه های کمپوست

مجید سعادتی

شناسایی و اولویت بندی موانع حیاتی کارآفرینی در ورو

سالومه تقی زاده

شهر

ابراهیم جاللیان

شهر ایمن

زهراسادات حسینی

شهر در پرتو پدافند غیرعامل

محمود عدالت پژوه

شهر سیساید تجربهای نو در برنامهریزی شهری با رویکرد پیادهمدار

مهران قرائتی ،ریحانه نصر

شهر فقط یک سیستم کالبدی یا طبیعی نیست

فرشته دهقان

شهر ،هویت و زیبایی

حسن بلخاری قهی

شهرهای جهان (شهر جهانی)

خسرو طالب زاده

شهروند :شناخت و بهره مندی از خدمت

سید مرتضی محمودزاده

شیوه زندگی سازگار با آب و هوا

علی اکبر شمسی پور

ضرورت بازیابی نقش فضاهای پیاده در کالنشهر تهران (نمونه موردی  :منطقه 74
تهران)

صدیقه حسینی حاصل ،فرزانه جالیر

ضرورت راه اندازی مرکز تهران شناسی ،تجربه دوم

محمد رضا چیت ساز

طراحی خالقانه زیستمحیطی در فضاهای شهری

اصغر موالئی-حسین قدس

طراحی اقلیمی بناهای سرد و خشک در راستای توسعه ی پایدار

بهناز منتظر

طراحی اقلیمی در ساختمانهای بلند مرتبه با رویکردمعماری پایدار

سارا قصاب عبدالهی-مهروش کاظمی

طراحی پیادهراه با مداخلهای منظرین دربافت فرسوده
(طراحی پارک واسکلۀ محلۀ برسی درپاریس)
طراحی جامع سرویس های بهداشتی عمومی

احمدعلی فرزین ،عاطفه سریری
صمد نگین تاجی

آثاری که فاقد چکیده هستند 444 
نام مقاله

طراحی خانه مسکونی با مصرف انرژی پایین-با استفاده از انرژی های نو در شهر
اصفهان

صاحب یا صاحبان مقاله

مرضیه قربانی

طراحی سامانه بادی تأمین انرژی الکتریکی با استفاده

سجاد آقامحمدی

طراحی شهری

ناهید آریانژاد

طراحی شهری و سرویس های بهداشتی عمومی :مروری بر پارادایم های نظری پایه

دکترسینا رزاقی اصل

طراحی محالت پیاده محور از طریق نظریه رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی :محله فرانک سیف الدینی ، 4نعیمه ترکمن نیا
چهنو منطقه  4مشهد)
طراحی هماهنگ با زمینه تاریخی ،رالگویی برای دست یابی به معماری پایدار

7
جمال الدین مهدینژاد محمدجواد
مهدوینژاد پریسا سادات باشتنی

طراحی همه شمول برای نابینایان و کم بینایان

فاطمه کشوری  -مرتضی رضایی

طراحی هنری پیادهراه ،بستری برای ارتقای کیفیت گذران اوقات فراغت

علی شکوهی  ،مهری بیات زاده

طراحی و پیاده سازی مدلی جهت ارزیابی پتانسیل کاری واحد ها در سازمان زیبا سازی
شهر تهران
طراحی و ساخت نمونه سرویس بهداشتی شهری قابل حمل
طرح مدیریت اجتماعی( )SMPپروژه های بهسازی و ساماندهی پیادهروهای شهر
تهران

حامد سلیمانی
دکترشاپور دیوساالر
مهندس میثم باقریان خسروشاهی
فردین علیخواه ،مریم نجیبی

طرح های توسعه شهری وتوجه به زندگی پیاده در شهر

الهام مهین روستا

ظرفیت سازی اجتماع محور :پشتوانه ی ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی

علیرضا محمدی

عملکرد پیادهروها برای معلولین

هومن ثبوتی ،علیرضا جزءپیری

عوامل موثر بر استفاده از پیاده راه ها با تاکید بر تجارب جهانی

الدن ملکی ،معصومه فتحعلیان

عوامل موثر در ارتقاء وضعیت سرویسهای بهداشتی در شهر تهران

ایمان رضوانی ،امیررضا رفیعی

فراخوان پایداری ،باز شناخت فضای معماری بومی در هتروتوپیاهای شهری

مریم چلبی -چکامه تقی زاده

فضاهای جمعی در ارتفاع  :راه حل کالن شهر تهران در گسترش زندگی پیاده در شهر آیدا آل هاشمی ،آرمان میناتور سجادی
فضای جمعی یا فضای عمومی ؟ تحلیل رویکردهای مدیریت شهری در ساماندهی
خیابانهای تهران پس ازانقالب اسالمی

محمد آتشینبار،مریم السادات منصوری

کاربرد ایزتوپ های پایدار در کاهش آلودگی جوی شهرها

عبدالصمی سپاهی

کاربرد خاکستر پوسته برنج (  )R.H.Aدر صنعت ساختمان

سازمان عمران شهرداری اصفهان
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نام مقاله

صاحب یا صاحبان مقاله

کاربرد روش های مقداری در تعیین موقعیت بهینه برای طراحی سرویس های بهداشتی دکترمحمد جواد مهدوی نژاد
عمومی در بوستان های شهری

مهندس سیدعلی درازگیسو

کاربرد فناوری های نوین در برنامه ریزی شهری مورد مط

محمدکاظم جباری

کاربرد فناوری های نوین در برنامه ریزی شهری مورد مط

محمدکاظم جباری

کاربرد معماری و هنر شهری در ارتقاء ارزش های پیاده راه شهری؛ مطالعه موردی:
پیاده راه چمران شیراز

امید خواجه ،فرشته احمدی

کاهش وندالیسم بوسیله معماری وطراحی شهری در جوامع مدرن

حسن نوبهار7

کتاب " کاربرد کامپیوتر در مهندسی ترافیک"

علیرضا نوری

کریدورهای پیاده ،عناصر پیوند دهنده حوزه های قدیم و جدید شهری نمونه موردی:
پیاده راه زند شیراز)
کف ،بستر ادراکی شهر نقش بافت و مصالح کف در ارتقای کیفی مسیرهای پیاده
کوچههای پویای دیروز ،فضاهای فراموش شده امروز،حیات پیاده فردا

سعیده نوروزی ،مریم اصغری
آرزو منشی زاده ،رضا شکوری
مهدی خاک زند ،مریم مجیدی ،آزیتا
نیکپی صومعهسرایی

کودکان کار و خیابان

علی محمد متولیان و سمیه آجورلو

کارکردهای اقتصادی شهرهای جهانی با تاکید بر خدمات پیشرفته پشتیبان تولید

علیرضا محمدی

گامهای خاطره بر هنر و طبیعت ضرورت بازطراحی «گذر فرهنگ و هنر» پارک الله به
عنوان یک فضای جمعی موفق در تهران

منا مسعود لواسانی

گرافیک محیطی،تصویر جامعه

امیر عبدالحسینی

گردشگری شهری

حامد چوبان قلعه جوق

گردشگری شهری پایدار

محمد رضا بورنگ

گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر تبریز با رویکردی بر معماریپایدار،نمونه موردی:
خانه های دوره اواسط قاجار)

ایوب رسولی -ابراهیم فیض اله بیگی

اللهزار از باغ تا پیاده راه

مریم میرزائی

مانداال تصویر کیهانی پایدارترین معماریها

اشرف السادات میرفخرائی

مبانی طراحی سرویسهای بهداشتی شهری

مهدی اصل فالح ،غزاله احمدی

مترو ،پیاده رو و پرسه زنی

فاطمه جناب اصفهانی

محرمیت در الگوی مسکن بومی و به کارگیری آن در معماری معاصر تهران

دکتر محمدجواد مهدوینژاد  -مجید
منصورپور  -کمیل قیدرلو
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صاحب یا صاحبان مقاله

نام مقاله

محله ای با مدنیت اسالمی ایرانی

علیرضا طاهری موغاری

مخازن زیرزمینی

ریحانه بهبودی

مدرسه محله الگوی سازمان دهنده محله ها در جهت توسعه پایدار

مریم عارفی مجد

مدل پیش بینی  generation nextبرای میزان تششع خورشید

الهام مصطفوی

مدل سنجش مطلوبیت فضاهای پیاده شهری

پانیذ احمدپور ،سیده سپیده قائم مقامی

مدیریت بحران

فرشته انگوری

مدیریت جهادی

علی فاطمیان

مدیریت ریسک در مناطق شهری

مریم عسکری

مدیریت سبز

شمس السادات زاهدی

مدیریت کارآمد هویت شهری در تهران

دکتر محمدرضا بمانیان

مرمت و باززنده سازی محورهای تاریخی و نقش آن در هویت بخشی به شهر تهران  -دکتر پیروز حناچی  -سعید محمود
مطالعه موردی :طرح بهسازی خیابان الله زار

کالیه

مسیر پیاده و خرید گونه بندی مراکز تجاری بر پایه نقش مسیرهای پیاده در شکل

کریم مردمی ،حسین باقری ،علی

گیری آن

خواجوی

مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده

اکبر نشاط

مشارکت شهروندی و خدمات شهری

یوسف فرضی

مطالعه رویکردهای نوین در طرح کاربری زمین های شهری و تدوین شاخص های
پایداری در شهرهای نوپای ایران
مطالعه و ارائه راهکاریی جهت آرام سازی تر افیک
معرفی روشهای سنجش کیفیت در فضاهای پیاده شهری نمونه موردی مقطع خیابان
ولی عصر (بین چهارراه جمهوری تا میدان ولی عصر)
معرفی نمونههای موفق تغییر رویکرد در مدیریت توالتهای عمومی در کشورهای در
حال توسعه
معماری پایدار و فضاهای پیاده
معماری پایدار ،چشم اندازی بر بلندای آینده

نوید مدندوست سروناز رحیمی دانش
شهرداری منطقه 4
علی ذوقی
الهام فالح منشادی ،رضا یوسفی
اصغر موالئی
سحر پور کشکولی قشقایی-صالح پور
کشکولی قشقایی

معماری شنیداری :بررسی همحسی صدا و فرم در بازار سنتی اصفهان

سیاوش فوالدی دهقی ،مهدی معینی

معماری مطلوب مسیرهای پیاده؛ شاخص شهر پیاده مدار

اشکان محمدپور
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نام مقاله

معیارها و شاخصه های مطلوبیت محورهای پیاده مدار در فضاهای متراکم شهری
(فلکه دوم صادقیه تا پل ستارخان)

صاحب یا صاحبان مقاله

محمد جواد فیضی[ ، ]7آزیتا رجبی[]4

معیارهای سنجش کیفیت پیاده راه های شهری

اعظم حسینی ،مریم علوی

معیارهای مکانیابی پیاده راه ها در بافت قدیم شهرهای ایران نمونه موردی :محور

کیومرث حبیبی ،میالد پیرایه گر ،سمیرا

انقالب(حاجی آباد) در شهر رشت

سعیدپور

مقایسه پل عابرپیاده،زیرگذرپیاده وگذرپیاده وسواره همسطح دربرقراری تساوی حقوق
پیاده وسواره درتقاطعها
مقایسه تطبیقی محالت قدیمی و جدید در تامین امنیت پیاده ها

علی ثباتی ،7مه لقا نعمتی لیمایی 4
منوچهر طبیبیان ،الهه شعبان جوال ،زهرا
گروه ای ها

مقدمه ای بر سرمایه اجتماعی

روح اله علیخان گرگانی

مقدمه ای بر شایسته ساالری در سازمان

روح اله علیخان گرگانی

مکان سنجی تبدیل یک خیابان شهری به پیاده راه تجاری با رویکرد سرزندگی
اجتماعی

مریم خستو7

(نمونه موردی :خیابان ستارخان تهران)
مکان سوم ،قلمرو پیادگان اهمیت حضور پیادگان در فضاهای شهری
مکانیابی و مکانگزینی مسیر پیاده در بافت فرسوده ،محله سرشور مشهد با استفاده
منطق بولین-فازی در  GISو مدل TOPSIS

مرجان علییاری ،زهرا سالمتیان
فیاض ریاضی ، 7فاطمه عبدی4

مکتب نقاشی دیواری انقالب (غنچه های سوخته)

دکتر اصغر کفشچیان مقدم

مالحظاتی در باب مکانیابی ،طراحی ،ساماندهی و مشوق های توسعه سرویسهای

نوید سعیدی رضوانی ،عباس شادمهانی،

بهداشتی عمومی

زهرا شش پری

مناسب سازی واحدهای مسکونی برای گروههای کم توان شهر

مریم عسکری

مناسب سازی فضاهای شهری

شقایق محمدی

منظر در قاب پنجره؛ نقش دید به منظر طبیعی در ارتقاء کیفیت محیط زندگی

سپیده مسعودی نژاد -رضا سیروس
صبری

منظر شهری پایدار به مثابه نظام هویت بخش شهر

زهرا سروری-پدرام رجب زاده باجگیران

منظر شهری پایدار و احیای هویت اسالمی-ایرانی

معصومه محبی

منظر شهری و هویت

دکتر سید امیر منصوری

مواد و مصالح جدید در نقاشی دیواری معاصر

دکتر اصغر کفشچیان مقدم
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صاحب یا صاحبان مقاله

نام مقاله

مؤلفه های زیبایی شناختی بر شکل دهی فضاهای روزمره..

محمد علی شیخ الحکمایی

مؤلفه های سازنده کیفیت فضاهای شهری پیاده محور

مونا تاج بخش ،رضا امیری فرد

میدان ،فضای پیاده شهر پایدار
نارساییهای آموزش معماری در ارتباط با ایجاد وگسترش محیط شهری بدون مانع
برای معلوالن

آمنه سادات فتاحی معصوم ،سید مصطفی
حسینی
علی اصفیاء

نحوه اجرای شیوه تمپرا در دیوارنگاره ای از خانه سوکیاس در اصفهان

یاسر حمزوی

نحوه بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در ناوگان حمل و

سیده تینا ابرند آبادی زاده

نظام ارتباطی کانون های پیاده  ،گامی به سوی افزایش تعامالت اجتماعی (نمونه

حسین ذبیحی ،مریم شهابی ،مینا

موردی خیابان چهارباغ اصفهان)

سیاوش دستجردی

نقد و بررسی تاثیر قوانین و ضوابط ساخت و ساز در طراحی مسکن پایدار

سمیرا گرشاسبی-شروین میرشاهزاده-
حمیدرضا موسوی

نقدی بر پایداری معماری اکولوژیکی در شهر سنّتی دزفول

حسن فریدون زاده-زینب سید محمودی

نقدی بر طرح های بهسازی معابر پیاده در شهر تهران

بهروز جانی پور

نقش اجرای طرحهای بهسازی شهری در ارتقای پیادهراهواری بافت کهن شهرها

محمدجواد مهدوی نژاد ،معین آقایی

(نمونه موردی :مرکز تاریخی شهر کرمانشاه)

مهر ،حسین راجی

نقش آموزش معماری در معنا بخشی به هویت ایرانی

حمید ثروت جو-مهتاب ارمغان

نقش پیادهراهها در باززندهسازی بافتهای شهری

سید حسین موسوی

نقش تضاد و هماهنگی در طراحی پیادهراههای شهری ،مورد مطالعه میدان نقش جهان
اصفهان

محمدجواد مهدوینژاد ،الهه انصاریپور

نقش تعامالت اجتماعی بر خوشایندی و تناوب پیاده روی در محالت(مطالعه موردی:

دکتر راضیه رضازاده ،الله لطیفی

محله چیذر تهران)

اسکویی

نقش تفکر استراتژیک بر ایجاد جایگاه مناسب ذهنی از ب

سید محسن طباطبایی مزدآبادی

نقش تقویت پیادهراهها در ادراک نشانههای محیط شهری (گامی بهسوی مکانمند

محمدصادق فالحت ،سمیرا نوحی ،محمد

کردن فضای شهری)

زارع

نقش تئوری سازی در توسعه و شکوفایی

ولی جوکارافشار

نقش طرحهای شهری معاصر در تقابل بوجود آمده میان سواره و پیاده در شهرهای
ایران نمونه موردی شهر همدان

کیانوش ذاکر حقیقی 7،مجتبی خانیان
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صاحب یا صاحبان مقاله

نقش عوامل کالبدی در هویت بخشی در شهرهای اسالمی – ایرانی

دکتر امامعلی شعبانی

نقش فضاهای چندمنظوره زیرزمینی در امنیت و پایداری شهری با رویکرد پدافند

محمود غفوری ،سید جواد هاشمی

غیرعامل با تاکید بر زیرساخت حمل و نقل

فشارکی ،سید باقر حسینی4

نقش گرافیک محیطی در طراحی شهری و تاثیر آن بر شهروندان

زینب بابایی کلرود
سوسن خطایی-عماد کتابچی-خلیل

نقش گرافیک محیطی در منظر شهری

حاجی پور-محمد حسین پور -عبدالرضا
پاکشیر-سهند سهیلی

نقش مجموعههای مذهبی-تاریخی در توسعه و احیاء درونی بافتهای تاریخی(نمونه
موردی :مجموعه امامزاده یحیی در محله عودالجان)
نقش محورهای پیاده در پویایی محالت مسکونی

هانیه شاه محمدیان
الهه علی محمدی کاکرودی ،سوگند
روئین تن کشایه

نقش محوری پیاده در شهر؛ بازشناسی و آموزه های خیابان چهارباغ صفوی

وحید حیدر نتاج ،شقایق روشن

نقش محیط در نظام آموزش معماری (جایگاه ضمیر ناخودآگاه)

سمیه امیدواری -الهه گلذاری

نقش مدیریت خوب شهری در پویائی محیط زیست شهری

امین شحیطاوی

نقش مسیرهای پیاده در ایجاد حیات اجتماعی و احساس تعلق و هویت مکانی
شهروندان (مطالعه موردی :حضور شهروندان در پیاده راههای بزرگراه نواب و نقش آن مرتضی نوده فراهانی ،محمد میره
در ایجاد حیات اجتماعی و احساس تعلق مکانی)
نقش نورپردازی شهری در استمرار حیات پیاده از روز به شب

مصطفی عباس زادگان ،محمد مهدی
مرادزاده

نقش هنر شهری در ارتقاء قابلیت پیاده مداری و سرمایه اجتماعی پیاده راه ها بررسی

سید احمد حسینی نیا ،محدثه طراوت،4

موردی وضعیت پیاده راه ها در شهر جدید بهارستان

عاطفه نجاتی فر

نقش و اهمیت پیاده راه در پایداری فضاهای شهری (نمونه موردی :پیاده راه تربیت

آرش ثقفی اصل ،مسعود حق لسان ،اکبر

تبریز)

عبداله زاده طرف

نقش و جایگاه پیاده راه ها در ارتقاء هویت شهرها
نقشی دیواری به مثابه گرافیک شهری
نگاشت انگاره ی ذهنی شهروندان از فضاهای پیاده شهری (نمونه موردی :عرصه
عمومی ارگ مشهد)

یداهلل آقائی ،بهاره طاهری ،مهدی
ماستیانی
ستاره نورونی
شبنم حقیقی موحد ،7احسان پارس نیا4
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نام مقاله

نگرشی بر شاخصه های پیاده راه ،با محوریت زنان (نمونه مورد مطالعه  :پیاده راه
سپهساالر)

صاحب یا صاحبان مقاله

زهره داوودپور ،سحر طهماسبی

نماسازی در بدنه بافت های تاریخی

سمیه سادات شجیعی

نمود معنا در نظام پایدار تبلیغات محیطی

آتوسا اعظم کثیری

نمود هویت در منظر شهری

سید امیر منصوری

نوآوری در حمل و نقل معلولین

آتوسا تنگستانی

همسانی تیپ های شخصیتی مدیران و کارکنان در راستای رضایت شغلی وتعالی
سازمانی

آرزو سادات ملک نیا

هویت شهر تهران و چالش های ساخت جهان

دکتر محمد طالبیان

هویت فضایی-کالبدی تهران به مثابه پایتخت ایران معاصر؛ چالشها و راهبردها

دکتر مصطفی بهزادفر

واسطه ها از کافی تا کافی نت

منصور انصاری

واکاوی عوامل و عناصر اثرگذار بر افزایش کیفیت فضاهای پیاده شهری
ورزش و تفریحات شهری؛ انتظارات شهروندان

سید محسن موسوی ،فاطمه جدی
ساروی ،جمیال پیشه ور
حسین اسدالهی
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ب) کتاب ها
نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

ابعاد جامعه شناختی رنگ

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ابوالحسن صدیقی -پیشگام مجسمه های معاصر ایران

سازمان زیبا سازی شهر تهران

اتاوا  :4545پنجره ای به سوی اتاوا 4545

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

اتصال اثاثه شهری به کف پیاده روها،

جهانشاه پاکزاد

اثرات سیستم حمل و نقلی دانش آموزان بر سالمتی آنان

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

اخالق حرفه ائی کسب و کار

مراد کردی

ارتباط پایداری اجتماعی با شکل شهر

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ارزیابی پایداری ایزوهای مختلف استقرار یافته در مناطق شهرداری تهران
(مطالعه موردی :مناطق  4و )44
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های زیر ساخت شهری (در مرحله
اجرا)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ارزیابی خطوط  BRTتهران با استاندارد بینالمللی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ارزیابی روند تهیه طرح جامع تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابر پیاده به جای پل های رو گذر

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ارگونومی شهری ،شهر ارگونومیک

حسن صادقی نائینی

اصالح تقسیمات شهری تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

اصول زیباسازی مبادی ورودی شهر
اصول زیباسازی میادین
اصول طراحی منظر شهری
اصول مدیریت انرژی و اجرا
اصول مقدماتی در انتخاب ،طراحی و اجرای سامانه موانع کنار جاده ای و

رسول افضلی -موسی پژوهان ،مهدی
ماستیانی
رسول افضلی -موسی پژوهان ،مهدی
ماستیانی
فرانک سیف الدینی
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
منطقه شانزده
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آثاری که فاقد چکیده هستند 447 
صاحب یا صاحبان کتاب

نام کتاب

میانی(گارد ریل ها)
اعمال پوشش

دانشگاه امیر کبیر

الزامات ژئوپلیتیک مدیریت شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

امام زاده صالح

دفتر پژوهش های فرهنگی

امکان سنجی انرژی های پاک

شرکت روشنایی نور گستر

امکانات ،توانمندیها و شیوه های خدمات رسانی سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

اندیشه ناب

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

انواع رنگ ها

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایجاد و توسعه مراکز آزمون های ادواری سامانه های سوخت رسانی CNG

برای انواع خودرو ( گزارش فاز دوم پروژه  :بازرسی چشمی)
ایجاد خاطره جمعی در فضاهای شهری
ایجاد خاطره جمعی در فضاهای شهری از بررسی مفاهیم پایه تا شناخت
عناصر موثر

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
نسیم ایران منش ،الهه بیگدلی
الهه بیگدلی ،نسیم ایرانمنش

آب گرفتگی معابر شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آب گرفتگی معابر شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آب نماهای شهری

دکتر سید حسن تقوایی

آبخوری

وحید چوپانکاره

آزمایش ها و طراحی قیر و مخلوط های آسفالتی

سازمان عمران شهرداری اصفهان

آسییب های اجتماعی ناشی از دستفروشی در مترو شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آشنایی با طراحی شهری؛ از مبانی دانش تا نگرش های نوین

خشایار کاشانی جو

آشنایی با مفاهیم اولیه رنگ

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آلبوم تصویری عناصر مبلمان شهری

سید هاشم مسدد

آماده سازی سطوح

دانشگاه امیر کبیر

آموزش ترافیک شهروندی

شهرداری کرج( معاونت حمل و نقل و
ترافیک)
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نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

آموزش ترافیک شهروندی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آموزش ترافیک شهروندی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آموزش شهروندی ،آموزشی برای یک عمر زندگی

سازمان زیبا سازی شهر تهران

آینده پژوهی در برنامه ریزی و مدیریت شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آینده پژوهی در برنامه ریزی و مدیریت شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بازار تهران7

دفتر پژوهش های فرهنگی

بازار تهران4

دفتر پژوهش های فرهنگی

بازآفرینی ربع رشیدی بر اساس متون تاریخی

آزیتا باللی اسکویی

بازنگری طرح نوساازی ناوگان تاکسیرانی تهران ( جایگزینی تاکسی های
فرسوده)
بازیافت :از ضایعات الکترونیک به منابع مواد (گزارش فاز دوم :مدل گردش
مواد و مدل مالی)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

باغ نگارستان

دفتر پژوهش های فرهنگی

باغ نگارستان

مصطفی ده پهلوان

بالکن

سازمان زیبا سازی شهر تهران

بانک اطالعات اساتید ،مدرسین و کارشناسان (جلد )2

محمد ولدخانی

بانک اطالعات اساتید ،مدرسین و کارشناسان (جلد)7

محمد ولدخانی

بانک اطالعات اساتید ،مدرسین و کارشناسان (جلد)4

محمد ولدخانی

بانک اطالعات اساتید ،مدرسین و کارشناسان (جلد)4

محمد ولدخانی

بانک اطالعات اساتید ،مدرسین و کارشناسان (جلد)4

محمد ولدخانی

بانک جامع اطالعات زیباسازی شهری؛ فاز-7شناخت و تحلیل

شرکت مشاوران مدیریت سپهر اندیش

بانک جامع اطالعات زیباسازی شهری؛ فاز-4گردش اطالعات

شرکت مشاوران مدیریت سپهر اندیش

بایسته های سیاستگذاری فرهنگی در ارتباط با سبک زندگی در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی ابعاد اجتماعی مترو ( با تاکید بر زندگی روزمره)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی ابعاد تأثیرگذار فرم شهر بر کیفیت هوا (نمونه موردی :شهر تهران)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی اجرای طرح هبه در شهرداری تهران و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آثاری که فاقد چکیده هستند 444 
نام کتاب

بررسی استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی انعطاف پذیر در تهران
بررسی تامین هزینه پروژه های حمل و نقل مانند تونل ،پل و بزرگراه های دو
طبقه از محل دریافت عوارض بهره برداری

صاحب یا صاحبان کتاب

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی تجارب پایداری مسکن در برابر سانحه

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی تجارب پایداری مسکن در برابر سانحه

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی جایگاه بیمه در اقتصاد کشور

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی جایگاه بیمه در اقتصاد کشور

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی ضرورت ها و نیازهای گردشگری الکترونیک در تهران ( شهر
الکترونیک ) 2
بررسی ضرورت ها و نیازهای گردشگری الکترونیک در تهران ( شهر
الکترونیک ) 2
بررسی علل کوتاهی عمر جداول بتنی و ارائه پیشنهاد به منظور افزایش عمر
آن
بررسی عملکرد شهرداری تهران و نقش مشارکت اجتماعی در حوزه مدیریت
آسیب های اجتماعی شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت فضایی میادین با رویکرد طراحی شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی عوامل موثر در طراحی المان و مجسمه های شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی عوامل موثر در طراحی المان و مجسمه های شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی فرآیند مدیریت پسماند در جهان و ایران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی کارکردهای چندگانه مدرن مساجد تهران امروز( مطالعه موردی مسجد
جامع شهرک غرب)
بررسی مهمترین عوامل توسعه گردشگری در شهر تهران
بررسی میزان بهرهوری استخرهای تحت مالکیت شهرداری تهران و ارائه
راهکارهای جدید برای افزایش بهره وری آنها

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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نام کتاب

بررسی میزان رضایت شهروندان (نمازگزاران) از فعالیتهای شهرداری در امور
مساجد شهر تهران
بررسی نظرات شهروندان تهرانی در خصوص نحوه انتخاب شهردار تهران
بررسی نقش خریدهای الکترونیکی ( )E-shoppingدر کاهش تقاضای سفر
در شهر تهران و ارائه راهکارهای توسعه آن
بررسی نقش خریدهای الکترونیکی ( )E-shoppingدر کاهش تقاضای سفر
در شهر تهران و ارائه راهکارهای توسعه آن
بررسی و مقایسه سبک های زندگی متمایز ساکنان شهر تهران با توجه به
شاخص های شهری
بررسی و مقایسه سبک های زندگی متمایز ساکنان شهر تهران با توجه به
شاخص های شهری

صاحب یا صاحبان کتاب

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی وضعیت حقوقی و ساختار تشکیالتی مدیریت پسماند در کشور

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی وضعیت مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی وضعیت واگذاری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به بخش خصوصی
در شهر تهران
بررسی ،آگاهی ،نگرش و عملکرد شهروندان تهرانی در زمینه سالمت و بیماری
 شماره نامه4744744:بررسی ،آگاهی ،نگرش و عملکرد شهروندان تهرانی در زمینه سالمت و بیماری
 -شماره نامه4744744:

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

برگ های پژوهش 7

محمد حسن حامدی

برگ های پژوهش 4

محمد حسن حامدی

برنامه استمرار خدمات سازمانها و مشاغل در حوادث

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

برنامه راهبردی مدیریت و برنامه ریزی حریم پایتخت و برنامه ریزی حریم
شمال به -شرق تهران
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
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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نام کتاب

برنامه ریزی فرهنگی (گریم ایوانز)
برنامه ریزی مشارکتیParticioation Community :

صاحب یا صاحبان کتاب

محمد رضا رستمی
هنری سن اوف (ترجمه ناصر براتی ،مینا
براتی ،میترا عکاریان)

برنامه ریزی منظر شهری

حسین کالنتری ،هانیه اخوت

برنامه ریزی منطقه ائی برای مدیران

مراد کردی

برنامه سوم مالی شهر اتاوا

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

برنامه شهرهای پایدار

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

برندینگ شهری (یادسازی شهری)City Branding :

کیت دینی (ترجمه انتشارات تبلور)

برندینگ شهری (یادسازی شهری)City Branding :

کیت دینی (ترجمه انتشارات تبلور)

بنیان های طراحی در زیبا سازی شهری

سیدرضا مرتضائی ،مهدی اصل فالح

به من نگاه کن(تغییر عنوان)

معاونت فرهنگی و هنرهای شهری

بهداشت روان و شهری

احسان کاظمی

پارکینگ موتور سیکلت و دوچرخه

محسن صفار دزفولی

پرچم و پایه پرچم های شهری

جمشید امامی

پروژه های شهری و راهکارهای مدیریتی

سازمان زیبا سازی شهر تهران

پژوهش و کارهای اجرائی شهرداری سبزوار

شهرداری سبزوار

پل روگذر در ترکیب با سواره.

جهانشاه پاکزاد

پل روگذر عابر پیاده

جهانشاه پاکزاد

پوشش های نوین

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پیاده راه به عنوان ابزار زیباسازی

مؤسسه چشم انداز توسعه عصر

پیاده رو در بولوار تجاری – تفریحی،

جهانشاه پاکزاد

پیاده رو در بولوار خدماتی -مسکونی،

جهانشاه پاکزاد

پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

پیشگیری از جرائم توسط طراحی محیطی

نسیم ایران منش ،الهه بیگدلی

پیشگیری از جرائم توسط طراحی محیطی /سنگاپور» (  Crime Preventonالهه بیگدلی ،نسیم ایرانمنش
)Through Environmental Design
National Crime Prevention

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

Council

پیشنهادات رنگی برای المانهای شهری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخچه مبلمان شهری

مؤسسه چشم انداز توسعه عصر

تاریخ فرهنگ و هنر گذشتگان

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
منطقه 74

تبلیغات فرهنگی؛ از تئوری تا عمل

محمدرضا رستمی ،وحید حائری

تبلیغات محیطی

عیسی غفاری نژاد

تبلیغات محیطی (مقاالت و آراء نشست های تخصصی سال )7444

سازمان زیباسازی شهر تهران

تبیین الگوی موفق مشارکت های اجتماعی و توسعه محالت در کشور
انگلستان
تجهیزات پارکی کودکان (وسایل بازی ترکیبی و ساده برای کودکان عادی و
کم توان ،کفپوش ،آبخوری ،نیمکت ،زمینبازی کودکان ،سرویس بهداشتی)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
سید هاشم مسدد

تجهیزات زمین بازی کودکان

وحید چوپانکاره

تحصیالت و مصرف فرهنگی سمعی و بصری در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تحلیل فضایی تمرکز گرایی در ایران با تاکید بر جایگاه مجموعه شهری تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
تحلیل فضایی تمرکز گرایی در ایران با تاکید بر جایگاه مجموعه شهری تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
تحلیل منطقهای مصرف فرهنگی در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تحلیل منطقهای مصرف فرهنگی در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تدوین دوره های تخصصی

سازمان زیبا سازی شهر تهران

تدوین و بررسی الگوهای آموزشی در سایر کشورها

دکتر محمد خدابخشی

تشکیالت تفصیلی شهرداری تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تفکر خالق

مراد کردی

تقویت و ارتقاء خانواده (مبانی ،تحلیل وضعیت و راهبردها)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تمایزات جغرافیایی سبک زندگی در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تنقیح قوانین و مدیریت شهرها

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تنقیح قوانین و مدیریت شهرها

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آثاری که فاقد چکیده هستند 444 
نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

تهران ( 42پانوراما)

بهمن بزرگی نژاد

تهران از چشم اندازهای فرهنگی اجتماعی

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

تهران برای تیستو(تغییر عنوان)

معاونت فرهنگی و هنرهای شهری

تهران یعنی کجا؟

شمیم حسین مستقیمی

تهیه و طرح انواع طرحها

جامعه مهندسان مشاور ایران

توسعه اجتماعی در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

توسعه انسانی در سال  4575و جایگاه ایران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

توسعه انسانی در سال  4575و جایگاه ایران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

توسعه انسجام اجتماعی در تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تیزبال

شهرام روزبهان

جزییات اجرایی پیاده رو در خیابان شهری

جهانشاه پاکزاد

جزییات اجرایی پیاده رو در خیابان عبوری ناحیه ای

جهانشاه پاکزاد

جشنواره پوستر و نقاشی دیواری -زیارت و ارادت

عبدالمجید حسینی راد

جلوگیری از جرائم توسط طراحی محیطی

نسیم ایران منش و الهه بیگدلی

جهان مسطح است

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

جهانشهرها

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

چالش های مدیریت شهری اهواز -سه جلد

شهرداری اهواز

چشمه علی و باروی ری

دفتر پژوهش های فرهنگی

چه در زیر درخت(تغییر عنوان)

معاونت فرهنگی و هنرهای شهری

چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران

سازمان زیبا سازی شهر تهران

حقوق اساسی و سازمانهای محلی

مراد کردی

خانه زیبای من

سازمان زیبا سازی شهر تهران

خانه مقدم

دفتر پژوهش های فرهنگی

خالصه مقاالت همایش ملی معماری و شهر پایدار

سازمان زیباسازی شهر تهران

خوردگی مواد در هوای شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

خوردگی مواد در هوای شهری ( فاز دوم :خوردگی در کالن شهر تهران)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

خیابان های با طراوت ()Vibrant Streets

حمیدرضا حاجی حسینی

دانشجو ،شهر ،توسعه پایدار

زهرا جعفری

دانشگاه ها و رشته های تحصیلی ،انجمن های علمی و تخصصی مرتبط با
زیباسازی شهری

محسن دشتکوهی

دبیرستان البرز

دفتر پژوهش های فرهنگی

دبیرستان انوشیروان

دفتر پژوهش های فرهنگی

دخانیات

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

درآمدی بر چگونگی شکل گیری دیوارنگاری معاصر تهران

اصغر کفشچیان مقدم

درآمدی بر شناخت عناصر مبلمان شهری

فریدون بابایی اقدم

درآمدی بر مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضای شهری

افشین داور پناه

دیوارنگاری های موفق ایران و جهان

اصغر کفشچیان مقدم

راهبردهای توسعه شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

راهبند

دانشگاه شهید بهشتی

راهبند ،گلجای و میله پرچم

آرش صداقت کیش

راهکارهای ترویج محصوالت کشاورزی ارگانیک در مراکز و میادین میوه و تره
بار شهرداری تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

راهکارهای ساماندهی جاپارک حاشیه ای در محالت مسکونی شهر

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

راهنمای اصالح طراحی خانه برای سالمندان و معلوالن

سید محمد رضا عاشق

راهنمای رنگ آمیزی مبلمان شهری

دانشگاه امیر کبیر

راهنمای ساخت فضاهای شهری استاندارد برای افراد سالمند و ناتوان

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
منطقه شانزده

رفتارها و واکنش های اجتماعی تجربه شده در هنگام وقوع سوانح

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

رفتارها و واکنش های اجتماعی تجربه شده در هنگام وقوع سوانح

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

روانشناسی مبلمان شهری

احسان کاظمی ،مهسا ضرابی

روزنوشت های دخترانه(تغییر عنوان)

معاونت فرهنگی و هنرهای شهری

آثاری که فاقد چکیده هستند 444 
نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

روش های اعمال رنگ

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روش های تحقق پذیری

جامعه مهندسان مشاور ایران

روشنایی نواحی شهری ()Light Zone City
روشهای تحلیل
زمینه یابی تحقق فضاهای عمومی با مالکیت خصوصی در شهر تهران (با
تأکید بر حیاط خصوصی آپارتمان ها)"
زمینه یابی تحقق فضاهای عمومی با مالکیت خصوصی در شهر تهران (با
تأکید بر حیاط خصوصی آپارتمان ها)"

پریسا مقصود ،کاوه احمدیان
Christa van Santen

جامعه مهندسان مشاور ایران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک

میترا حبیبی

زیباسازی رفتار شهروندان؛ از اصول تا عمل

احسان کاظمی

زیباسازی و منظر شهری (مقاالت و آراء نشست های تخصصی سال  )7444سازمان زیباسازی شهر تهران
زیباسازی و منظر شهری( 4مقاالت و آراء نشست های تخصصی سال  )7445سازمان زیباسازی شهر تهران
زیبایی در شهر

سازمان زیبا سازی شهر تهران

ساختارها

جامعه مهندسان مشاور ایران

سازمان زیباسازی شهر تهران؛ قوانین و مقررات مربوط به آن

سازمان زیبا سازی شهر تهران

ساماندهی و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ساماندهی و مدیریت  ،ایجاد و توسعه مراکز ادواری سامانه های سوخت رسانی
برای انواع خودرو ()CNG

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سامانه ارتباط هوشمند بین خودرویی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سامانه ارتباط هوشمند بین خودرویی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سرپناه ایستگاه اتوبوس

محسن صفار دزفولی

سردر باغ ملی

دفتر پژوهش های فرهنگی

سرفصل ها و دروس رشته زیباسازی (تابلوهای شهری) -در مقطع کاردانی

محمد سلطانی فر

سرفصل ها و دروس رشته زیباسازی (تجهیزات تفریحی و ورزشی) -در مقطع
کاردانی

محمد سلطانی فر
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نام کتاب

سرفصل ها و دروس رشته زیباسازی (مبلمان ترددی و ارتباطی) -در مقطع
کاردانی
سرفصل ها و دروس رشته زیباسازی (مبلمان خدمات رفاهی) -در مقطع
کاردانی
سرفصل ها و دروس رشته زیباسازی (مبلمان فضاهای ایستگاهی) -در مقطع
کاردانی

صاحب یا صاحبان کتاب

محمد سلطانی فر
محمد سلطانی فر
محمد سلطانی فر

سرفصل ها و دروس رشته زیباسازی (مجسمه) -در مقطع دیپلم

حسن فرهاد خانی

سرفصل ها و دروس رشته زیباسازی (نقاشی دیواری) -در مقطع دیپلم

حسن فرهاد خانی

سرفصل ها و دروس رشته زیباسازی (نورپردازی) -در مقطع دیپلم

حسن فرهاد خانی

سرمشقی برای ایده پردازی در حوزه زیباسازی شهری

سازمان زیبا سازی شهر تهران

سرمشقی برای برنامه ریزی اموزش شهروندی

تورج اسکندری

سرویس های بهداشتی

احمد غالمی

سرویس های بهداشتی

وحید چوپانکاره

سطل زباله

آرش صداقت کیش

سطل زباله

وحید چوپانکاره

سیاست اجتماعی و تکدیگری :مالحظاتی برای ایران و شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سیاست اجتماعی و تکدیگری :مالحظاتی برای ایران و شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سیاست گذاری اجتماعی در مواجهه با پدیده کارتن خوابی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سیاست ها و راهبردهای کشور در حوزه اقتصاد  -جلد اول

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سیاست ها و راهبردهای کشور در حوزه اقتصاد  -جلد چهارم

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سیاست ها و راهبردهای کشور در حوزه اقتصاد  -جلد دوم

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سیاست ها و راهبردهای کشور در حوزه اقتصاد  -جلد سوم

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سیاست های کاهش استفاده از سواری شخصی در سفرهای کاری به مرکز
شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سیاستگذاری اجتماعی در مواجهه با پدیده کودکان کار خیابانی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سیاستگذاری در حوزه عفاف و حجاب (مبانی ،تحلیل وضعیت و راهبردها)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آثاری که فاقد چکیده هستند 447 
نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

سیالبهای شهری و نحوه مدیریت آن (مطالعه موردی:سیالبهای شهر تهران) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
شاخص ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان از شهرداری تهران
شاهدان شهر

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
سازمان زیباسازی شهر تهران  /جاسم
غضبانپور

شایسته ساالری در سازمان

روح اهلل علیخان گرگانی

شبرنگ

شمیم مستقیمی

شناخت فضای شهری

شهرداری مشهد

شناسایی و طبقه بندی مخاطبان (اشخاص حقیقی و حقوقی)؛ مؤثر بر
زیباسازی شهر تهران
شناسایی وضعیت و ابعاد هویت اجتماعی شهروندان تهرانی و راههای ارتقای
آن

دکتر محمد خدابخشی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شهر الکترونیک :ساختارهای اقتصادی و اشتغال

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شهر الکترونیک :ساختارهای اقتصادی و اشتغال

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شهر آرمانی اسالم یا فضای حیات طیبه

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

شهر خالق -برنامه ریزی راهبردی

شهرداری مشهد

شهر خالق – اقتصاد پایدار

شهرداری مشهد

شهر خالق (مبانی نظری و شاخص ها)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شهر خالق (مبانی نظری و شاخص ها)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شهر خالق (مبانی نظری و شاخص ها)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شهر زیبای من

سازمان زیبا سازی شهر تهران

شهر کارآفرین

هادی زارع

شهر و رفتارهای اجتماعی

شهرداری مشهد

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ تبلیغات غیر مجار محیطی

حسن ایاللی

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ شهر و یادمان

علیرضا رنجی پور

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ پیاده راه

شمیم حسین مستقیمی

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ پیرایش شهری

فاضل سجادی
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نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ تبلیغات محیطی

سید ابوتراب فاضل

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ خاطره

شهر و منظر

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ دومین جشنواره خدمات شهری و مشارکت شهروندی

معاونت برنامه ریزی و توسعه

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ شهر دوستدار کودک

علیرضا رنجی پور

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ طراحی شهری

دکتر قرخلو

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ فضای عمومی

حمید رضا نیلی

شهر ،زندگی ،زیبایی؛ مشارکت شهروندی

سید ابوتراب فاضل

شهر ،مصرف فرهنگی و تحلیل نسلی (مطالعه ای در شهر تهران)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شهرها در مقیاس های انسانی

فرانک سیف الدینی

شهرهای پیاده مدار

سید مهدی معینی

شهرهای پیاده مدار

سید مهدی معینی

شوراهای محلی در ایران و چند کشور دنیا

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شورایاری ها و کارآفرینی اجتماعی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

صندوق پستی

وحید چوپانکاره

صندوق صدقات

وحید چوپانکاره

ضرورت تلفیق نوع و کهنه در جدارههای شهری

ملک طباطبائی زوارئی

طراحی در طبیعت

غالمرضا پاسبان حضرت

طراحی درپردیس شهری

غالمرضا پاسبان حضرت

طراحی ساماندهی باغات و اراضی مزروعی تهران

غالمرضا پاسبان حضرت

طراحی مداخالت موثر جهت کنترل و کاهش حوادث (عمدی و غیرعمدی) و
آسیبها در مناطق  44گانه شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

طراحی منظر شهری با طبیعت و فرهنگ

رضا سیروس صبری

طراحی و اکولوژی منظر

محمد رضا بمانیان ،فریال احمدی

طراحی و بازرسی مدیریت سیستم کنترل و تجهیزات انبارداری

مرتضی فرامرز

طرح تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهای بلند مرتبه

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

طرح جامع دستیابی به شهر دانش مدار

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

طرح ساماندهی محور جنوبی شهر تهران (حدفاصل شوش  -بعثت)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

عدالت در شهر ( -)4کودکان و خدمات شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

عدالت در شهر  - 4توزیع فضایی امکانات و خدمات و تناسب آن با جمعیت
ساکن در مناطق شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

عدالت در شهر( )7وضعیت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

عدالت در شهر( -)4شهر دوستدار سالمند

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

عدالت در شهر -4رضایت از بهره مندی از امکانات و خدمات شهری در
مناطق مهاجرنشین و حاشیه ای شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

عمارت باغ فردوس

دفتر پژوهش های فرهنگی

عمارت کوشک

دفتر پژوهش های فرهنگی

عمارت مسعودیه

دفتر پژوهش های فرهنگی

عمران شهری

سید محمد موسوی

عوامل بصری و نقش آن در زیباسازی شهری

رسول افضلی -موسی پژوهان ،مهدی
ماستیانی

عیوب رنگ

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

غریبگی در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

غول دوست داشتنی مامان

اعظم مهدوی

فاس شهر اسالم

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

فرصت ها و تهدیدها در انتخاب شیوه حمل و نقل در سفرهای تحصیلی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

فرصت ها و تهدیدها در انتخاب شیوه حمل و نقل در سفرهای تحصیلی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

فرهنگ اصطالحات مهندسی شهرسازی

تقی احمدی

فرهنگ شهرما

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

فرهنگ و زندگی در مجتمع های مسکونی

محمود رضا اسدی

فضاهای عمومی شهری از نظریه ها تا فلسفه اندیشی فضایی

شهرداری مشهد

فضای سبز و مبلمان شهری

افسانه بافنده اسالم دوست
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نام کتاب

فضای کودکانه
فنون استفاده از حصارها و نرده ها به منظور زیباسازی شهری

صاحب یا صاحبان کتاب

احسان کاظمی ،مهسا ضرابی
رسول افضلی -موسی پژوهان ،مهدی
ماستیانی

فیزیک و ویژگی های بصری رنگ

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قانون خودگردانی محلی کالنشهر توکیو

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

قوانین مدیریت شهری ترکیه و جمهوری کره

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

قوانین و مقررات شهرداری تهران  -حوزه تخصصی بودجه

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

قوانین و مقررات شهرداری تهران  -حوزه تخصصی حمل و نقل و ترافیک

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

قوانین و مقررات شهرداری تهران  -حوزه تخصصی خدمات شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

قوانین و مقررات شهرداری تهران  -حوزه تخصصی فرهنگی اجتماعی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

قوانین و مقررات شهرداری تهران  -حوزه تخصصی فنی و عمرانی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

کار و راهنمای مربیان مهد کودک

سازمان زیبا سازی شهر تهران

کارآفرینی در ابعاد منطقه ای

هادی زارع

کارآفرینی منطقه ائی

هادی زارع

کارنامه طرح های مطالعاتی سازمان زیباسازی (ویرایش اول)
کارنامه طرح های مطالعاتی سازمان زیباسازی (ویرایش دوم)

پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد
دانشگاهی
پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد
دانشگاهی

کاش جای تو بودم

ساناز اقتصادی نیا

کتاب «حذف زوائد از نماهای شهری»

امیر مسعود انوشفر

کتاب تهران (نگاه تطبیقی به تهران قدیم و امروز)

بهمن بزرگی نژاد

کتاب داستانی روایت تهران

محمد طلوعی

کتاب راهنمای خطوط

داود محمدیارلو

کتاب راهنمای خطوط اتوبوسرانی منطقه 4

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
منطقه هفت

آثاری که فاقد چکیده هستند 444 
نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

کتاب روانشناسی ترافیک

ماهرخ بریری

کتاب شناسی آموزش شهروندی ،کتاب شناسی مشارکت شهروندی

سازمان زیبا سازی شهر تهران

کتاب طهران (نگاه تطبیقی به تهران قدیم و امروز)

بهمن بزرگی نژاد

کف سازی

جهانشاه پاکزاد

کف سازی بومی ایران

رضا شیرازیان

کف سازی پیادهراهها به همراه متعلقات (شبکه پای درختان ،دریچه فاضالب
و ،..پلهای روی جوی)

آرش صداقت کیش

کفسازی در پیادهروی خیابانهای تجاری،

جهانشاه پاکزاد

کفسازی در تقاطع های جدید سواره رو و پیاده رو،

جهانشاه پاکزاد

کفسازی در تقاطع های موجود سواره رو و پیاده رو،

جهانشاه پاکزاد

کلیات و اصول زیباسازی شهری
کنکاشی در اسناد مجسمه های شهری ایران ( .7مجسمه عدالت .4 ،مجسمه
های سعدی و بوعلی .4 ،مجسمه های نادر شاه)

رسول افضلی -موسی پژوهان ،مهدی
ماستیانی
محمد حسن حامدی

کیفیت زندگی شهری

سازمان زیبا سازی شهر تهران

کیفیت زندگی شهری

احسان کاظمی

کیوسک

آرش صداقت کیش

کیوسک عرضه مطبوعات

محسن صفار دزفولی

کیوسک ها و کافوهای تلفن ثابت شهری

دانشگاه علم و صنعت ایران

گرافیتی

مسعود کوثری

گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و گسترش آن در کالن شهر تهران و
مناطق 44گانه

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

گزارش بررسی میزان بهره وری خانه سالمت در سرای محالت

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

گزارش سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیک سال 4574

سازمان فناوری اطالعات

گزارش سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیک سال 4574

سازمان فناوری اطالعات

گزارش نشست های تخصصی هفته فرهنگ های خارجی

سازمان زیباسازی شهر تهران

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

کارلس بروتو ،جاکوبو کرائول (ترجمه
گزیده ای از مبلمان شهریUrban furniture selection :

محمد علی حسین ،حامد خدادادی ،علی
آبادی ،مجتبی حسین)

گلدان و گلجای

محسن صفار دزفولی

ما و خانه(تغییر عنوان)

معاونت فرهنگی و هنرهای شهری

مالیات بر ارزش زمین ،ویژگی ها ،مزیت ها و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری
تهران
مبانی زیباسازی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
رسول افضلی -موسی پژوهان ،مهدی
ماستیانی

مبانی زیبایی و زیباشناسی

مؤسسه چشم انداز توسعه عصر

مبانی مدیریت طرح

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مبانی مدیریت طرح

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مبانی و اصول زیست محیطی در آرامستان ها

شهرداری مشهد

مبلمان خیابانیStreet Furniture :

کریس ون آفلن (ترجمه محمد مهدی
مرادزاده ،نوشین پاسدار)

مبلمان شهری

سازمان زیبا سازی شهر تهران

مبلمان شهری (منطقه-74ناحیه)7

محسن سلطانی

مبلمان شهری (منطقه-4ناحیه)7

محسن سلطانی

مبلمان شهری (منطقه-45ناحیه)7

محسن سلطانی

مبلمان شهری (منطقه-4ناحیه)4

محسن سلطانی

مبلمان شهری برای افراد کم توان

مؤسسه چشم انداز توسعه عصر

مبلمان شهری و آلودگی بصری

مؤسسه چشم انداز توسعه عصر

مجموعه تصاویر برگزیده نخستین جشنواره عکاسی بافت تاریخی ته ران

سازمان زیبا سازی شهر تهران

مجموعه قوانین و مقررات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سید حسین رحیمی مقدم

مجموعه کامل قوانین شهرداری ها

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مجموعه کامل قوانین شهرداری ها

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

مجموعه مقاالت همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر

سازمان زیباسازی شهر تهران

مجموعه مقررات کاربردی شوراهای اسالمی شهر و روستا

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مجموعه نظام نامه و آیین نامه های پژوهشی و مدیریتی مرکز مطالعات و
برنامه ریزی شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

محله جماران

دفتر پژوهش های فرهنگی

محله زیبای من

سازمان زیبا سازی شهر تهران

محله سنگلج

دفتر پژوهش های فرهنگی

محله و توسعه فرهنگی

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

مدرسه دارالفنون

دفتر پژوهش های فرهنگی

مدل سازی رضایت مشتری با رویکرد کانو

سید محسن طباطبایی مزدآبادی

مدیریت پسماند جامد (آوار و نخاله های ساختمانی) بعد از وقوع زلزله احتمالی
شهر تهران
مدیریت پسماند جامد (آوار و نخاله های ساختمانی) بعد از وقوع زلزله احتمالی
شهر تهران
مدیریت تقاضای سفر
مدیریت حریم پایتخت بررسی تجارب جهانی و ارائه پیشنهادهای
اجرایی(دستورالعمل)
مدیریت حریم پایتخت بررسی تجارب جهانی و ارائه پیشنهادهای
اجرایی(دستورالعمل)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مدیریت ریسک در شهرداری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مدیریت زباله های بتنی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مدیریت زیست محیطی

جامعه مهندسان مشاور ایران

مدیریت محلی و حکمروایی شهری (با نگاهی به ساختار مدیریت حکمروایی
شهری ژاپن ،کره جنوبی ،فرانسه و ترکیه)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مدیریت مواد خطرناک

مجتبی خانجانی

مدیریت پسماند شهر تورنتو

سعید مرادی کیا ،ریحانه بهبودی ،مهشید

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

محمدی سازمان مدیریت پسماند
مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های راهبردی

شهرداری مشهد

مرور ادبیات نظری فقر

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مرور ادبیات نظری فقر

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مروری بر نقش شهرداری تهران در مدیریت بحران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مساجد تهران (گنبدهای بر افراشته)

بهمن بزرگی نژاد

مستندسازی تصویری از ابنیه و فضاهای پیرامون شهر تهران از بدو پیدایش تا
پیروزی انقالب اسالمی

بهمن بزرگی نژاد

مسجد امام خمینی

دفتر پژوهش های فرهنگی

مسجد و مدرسه شهید مطهری

دفتر پژوهش های فرهنگی

مسیر آبی باران(تغییر عنوان)

معاونت فرهنگی و هنرهای شهری

مطالبات شهری

سازمان زیبا سازی شهر تهران

مطالعات بنیادین و گردآوری ،استخراج و فرآوری اطالعات پیشینه زیباسازی
شهر تهران

محمد حسن حامدی

مطالعه آثار اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مطالعه تطبیقی طرح های ترافیکی در مناسبت های خاص در سایر کشورها

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مطالعه سیاست های سازماندهی حمل بار در شهرهای جهان

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مطالعه سیاست های سازماندهی حمل بار در شهرهای جهان

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مطالعه و بررسی نقش پایش تونل ها در مراحل طراحی اجرا بهره برداری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مطالعه و بررسی نقش پایش تونل ها در مراحل طراحی اجرا بهره برداری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مطالعه و تدوین راهکارهای بهینه سازی اداره سینماهای تحت مالکیت
شهرداری و تعیین نقش بخش خصوصی در آن
مطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض ماکلیت خودرو در
تهران بزرگ
مطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض ماکلیت خودرو در
تهران بزرگ

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آثاری که فاقد چکیده هستند 444 
نام کتاب

مطلوبیت سنجی محیط های شهری :نگرشی تحلیلی در سنجش کیفیت
محیط شهری

صاحب یا صاحبان کتاب

مجتبی رفیعیان

معرفی انواع رسانه و روش های تبلیغات محیطی

عیسی غفاری نژاد

مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری

قراکوزلو

مقایسه اوقات فراغت فعال و منفعل در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مقایسه اوقات فراغت فعال و منفعل در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مقایسه تطیبیقی تهران با شهرهای اسالمی با ساختار مدرن

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مقدمات آموزش های شهروندی

سید عابدین عبادی

مقدمه ای بر ساماندهی صنعت و سکونت در مناطق شهری

سید محمد موسوی

مقدمه ائی بر سرمایه اجتماعی

روح اهلل علیخان گرگانی

مکان ها و مکان سازی

جامعه مهندسان مشاور ایران

مالحظات ایمنی در تونلهای شهری (مطالعه موردی :تونل توحید)»

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مهندسی ارزش در حمل و نقل شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مهندسی تبلیغات محیطی

تقی احمدی

موزه ایران باستان

دفتر پژوهش های فرهنگی

میدان حسن آباد

دفتر پژوهش های فرهنگی

میدان مشق

دفتر پژوهش های فرهنگی

میالد یک رویا

برج میالد تهران

میالد یک رویا

برج میالد تهران

نسخه ایرانی توسعه پایدار شهری

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

نشیمن

آرش صداقت کیش

نشیمن و نمکت

دانشگاه شهید بهشتی

نقاشی دیواری های شهر تهران -جلد 7

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  – 75جلد 77

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  – 74جلد 72

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  – 74جلد 74

مهدی تجلی
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نام کتاب

صاحب یا صاحبان کتاب

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  –74جلد 74

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  –74جلد 74

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  –74جلد 74

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  –74جلد 45

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  – 4جلد 4

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  – 45جلد 47

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  – 47جلد 44

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  – 44جلد 44

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران ؛ منطقه  – 4جلد 75

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران؛ منطقه  – 7جلد 4

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران؛ منطقه  – 72جلد 74

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران؛ منطقه  – 4جلد 2

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران؛ منطقه  – 2جلد 4

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران؛ منطقه  – 4جلد 4

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران؛ منطقه  – 4جلد 4

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران؛ منطقه  – 4جلد 4

مهدی تجلی

نقاشی دیواری های شهر تهران؛ منطقه  – 4جلد 4

مهدی تجلی

نقاط قوت و ضعف طراحی منظر شهری(بررسی موردی برنامه ،طرح ،اجرا و
نظارت طرح منظر شهری نعمت آباد)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

نقد و نظری بر اقدامات شهرداری تهران در موضوع عفاف و حجاب

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

نقش مبلمان شهری در ایجاد هویت محلهای

مؤسسه چشم انداز توسعه عصر

نقش وضعیت اقتصادی خانواده در مصرف فرهنگی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

نقش وضعیت اقتصادی خانواده در مصرف فرهنگی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

نما

سازمان زیبا سازی شهر تهران
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نام کتاب

نمادها و زیباسازی شهری
نورپردازی

صاحب یا صاحبان کتاب

رسول افضلی -موسی پژوهان ،مهدی
ماستیانی
انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی
ایرانیان

نورپردازی اعیاد و مناسبت ها

شرکت روشنایی نورگستر

نورپردازی شهری(منطقه)74

بهنام جمنانی

نورپردازی شهری(منطقه)4

بهنام جمنانی

نورپردازی فضای سبز بزرگراهها

شرکت طراحان نورپردازان ایده

نورپردازی میادین

شرکت طراحان نورپردازان ایده

نیازسنجی اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی جوانان شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

همایش ملی منظر جلد 7

سازمان زیباسازی شهر تهران

همایش ملی منظر جلد 4

سازمان زیباسازی شهر تهران

همایش ملی منظر جلد 4

سازمان زیباسازی شهر تهران

هندسه محتوائی اولویت های موضوعی سال 45

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

هندسه محتوائی اولویت های موضوعی سال 47

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

هنر شهری

سازمان زیبا سازی شهر تهران

هویت اجتماعی در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

هویت شهروندی در ایران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

هویت ،زیبایی ،تهران

خسرو طالب زاده

وسایل ورزشی فضای باز

وحید چوپانکاره

وندالیسم در شهر

احسان کاظمی

ویژگی تاکسی خطی و جایگاه آن در نظام حمل و نقل تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ویژگی تاکسی خطی و جایگاه آن در نظام حمل و نقل تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

یررسی فرآیند جمع آوری بازیافت پسماندهای شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

یررسی فرآیند جمع آوری بازیافت پسماندهای شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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ج) طرح های پژوهشی
(به ترتیب حروف الفبا)
نام طرح پژوهشی

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

ابعاد بصری و روان شناختی رنگ -جلد 2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اثرات سیستم حمل و نقلی دانش آموزان بر سالمتی آنان

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ارائه پیشنهاد شیوههای نوین خدمات رسانی در بازارهای میوه و تره بار و
امکانسنجی موارد پیشنهادی

شهرداری مشهد

ارزش گذاری نقش فضای سبز شهری بر سالمت انسانی

شهرداری مشهد

ارزیابی تاثیرات اجتماعی-فرهنگی پروژه (آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک)

شهرداری منطقه 74

ارزیابی تاثیرات اجتماعی مسجد معمار

شهرداری منطقه 72

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پل عابر مکانیزه

شهرداری منطقه 2

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی ایستگاههای حمل و نقل شهری ( پایانه
های مغان و بهار آزادی)
ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه سامان سرای لویزان و توسعه و
ساماندهی آن
ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی
محله مجید آبابد منطقه  2شهرداری تهران
ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ی استحصال گاز متان و تبدیل آن به
انرژی ( کارخانه هاضم

شهرداری منطقه 2
شهرداری منطقه 2
شهرداری منطقه 2
شهرداری منطقه 2

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعه ورزشی سراج (وفادار)

شهرداری منطقه 2

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث باغ پرندگان

شهرداری منطقه 2

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث بوستان ساحل

شهرداری منطقه 2

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث بوستان ساحل

شهرداری منطقه 2

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پل عابرپیاده میدان رسالت

شهرداری منطقه 2

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث سرای محله قاسم آباد -ده ونک

شهرداری منطقه 2

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعه وررزشی ،تفریحی گلشن

شهرداری منطقه 2
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نام طرح پژوهشی

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و تجهیز مجتمع ورزشی
ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و تجهیز مجموعه ورزشی (صدف
منطقه )2
ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و تجهیز مجموعه ورزشی (صدف
منطقه )2

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

شهرداری منطقه 2
شهرداری منطقه 2
شهرداری منطقه 2

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی تفکیک زباله از منطقه 2

شهرداری منطقه 2

ارزیابی خطوط سامانه اتوبوس ها تندرو ( )BRTتهران با استاندارد بین المللی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ارزیابی عملکرد جمعه بازارکتاب در شهر مشهد

شهرداری مشهد

استانداردهای رایج در صنایع رنگ -جلد 4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اصطالحات و مبانی -جلد 7

سیما کیانی

اصطالحات و مبانی -جلد 4

سیما کیانی

االکلنگ -جلد 4

سیما کیانی

الگوی هدایت عوامل فنی و تکنیکی نورپردازی با هدف ارتقاءنقش نماهای
شهری در پاسخ دهندگی فضاهای جمعی شهر تهران

مائده پورفتح اهلل

امکان سنجی راه اندازی بازارهای سیار در زیر گذر های عابر پیاده

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

شهرداری مشهد

انرژی های پاک

شرکت روشنایی نور گستر

اهمیت سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو بررسی کاربردهای اجرایی آن در
رشته های مختلف
آسیب شناسی عدم پرداخت عوارض نوسازی ،اصناف و خودرو در شهر مشهد با
تأکید بر راهکارهای اجرایی

شهرداری منطقه 74
شهرداری مشهد

آسیب شناسی وضع موجود تبلیغات محیطی غیر مجاز شهر تهران

موسسه چشم انداز توسعه عصر

آشنایی با مفاهیم اولیه بودجه (بودجه ریزی عملیاتی)

سازمان زیباسازی شهر تهران

بازتعریف ورودی شهر از منظر برنامه ریزی و طراحی شهری

علی فرنام

بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت شهرداری تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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نام طرح پژوهشی

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

بازیافت فیلترهای روغن خودرو

سید محسن طباطبایی مزدآبادی

بررسی استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی انعطاف پذیر در تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی آثار اقتصادی استفاده از من کارت در سیستم حمل و نقل تاکسیرانی
مشهد
بررسی تأثیر عالئم و خط کشی ها برایمنی تقاطع ها و معابر (مطالعه موردی
چند تقاطع و معبر شهری
بررسی رابطه بین استفاده از رسانه ها و باورهای فرهن
بررسی راهکارهای اجرایی نمودن اوراق صکوک در تأمین مالی پروژه های
شهرداری
بررسی راهکارهای ارتقائ امنیت اجتماعی در پارکها
بررسی شیوه های ایجاد جذابیت برای کودکان دربازارهای تحت نظارت
شهرداری
بررسی علل کوتاه بودن طول عمر ساختمانها در ایران
بررسی فرایند جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح شهر تهران و ارائه راهکارهای
مناسب برای بهبود آن
بررسی گردش کارگواهی عدم خالف و بال مانع در نظارت فنی بودجه،آمارGIS،

بررسی مکانیزم های ایجاد توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در احداث پارک ها و
فضاهای سبز شهر مشهد

شهرداری مشهد
شهرداری مشهد
محمود زنده دل
شهرداری مشهد
شهرداری مشهد
شهرداری مشهد
شهرداری مشهد
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
منطقه 74
شهرداری مشهد

بررسی مهندسی مجدد فرایندهای شهرداری اهواز -دوجلدی

شهرداری اهواز

بررسی موانع و راهکارهای ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در شهر تهران

اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

بررسی میزان آشنایی شهروندان با بازارهای سازمان میادین و خدمات انها و
تحصیل شیوه های تبلیغاتی موثر
بررسی میزان تمایل به مشارکت ساکنان محله اسالم آباد به واگذاری واحد
مسکونی

شهرداری مشهد
سازمان نوسازی شهر تهران

آثاری که فاقد چکیده هستند 444 
نام طرح پژوهشی

بررسی نحوه رفتار شهروندان مشهدی نسبت به مسائل زیست محیطی شهر
مشهد
بررسی نقش خریدهای الکترونیکی ( )E-Shoppingدر کاهش تقاضای سفر در
شهر تهران و ارائه راهکارهای توسعه آن
بررسی هزینه های ناشی از احداث سبزبام و مقایسه آن با فضای سبز معمولی و
راهکارهای گسترش آن
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

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

شهرداری مشهد
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
شهرداری مشهد
امیر مسعود انوشفر
شهرداری مشهد

بررسی و رصد نمادها و نشانه های به کار رفته در فضاهای شهری تهران

افشین داورپناه

بررسی و ساماندهی وضعیت مبلمان شهری محدوده منطقه کیانپارس اهواز

شهرداری اهواز

بررسی وضعیت جمعیت ساکن در حاشیه شهرها با تاکید مهاجرات از روستا به

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

شهر (از منظر روستا به حاشیه نشینی

منطقه 74

بررسی وضعیت کیوسک های مطبوعات در شهر مشهد مقدس با تاکید بر
راهبردها راهکارهای اجرایی
بررسی وضعیت گونه های چنار و توت شهر تهران و معرفی پایه های مقاوم به
آلودگی
بررسی وضعیت موجود اجرای سیاست های اداری ابالغی مقام معظم رهبری و
ده برنامه تحول اداری

شهرداری مشهد
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
شهرداری مشهد

بررسی ،پژوهش و مطالعه سردرهای موجود در پایتخت

امیر باهری

برنامه پژوهشی زنان و زندگی شهری

مهدی کرمانی

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

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

شهرداری مشهد

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

نام طرح پژوهشی

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

پایگاه اطالع رسانی پیاده رو

شرکت فیلم سازی هفت ستاره صبح

پروژه مطالعات و مکانیابی آبخوری های سطح شهر تهران

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

پیشنهادات بصری رنگ -جلد 4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پیوست اجتماعی و فرهنگی پروژه بهسازی میدان امام حسین (ع) و پیاده
راهسازی خیابان شهدا
تاب -جلد 4

محمد فاضلی -فردین علیخواه
سیما کیانی

تبین دستورالعمل ارزیابی زیبایی شناسانه پلهای عابر پیاده در منظر شهر تهران نسیم صحرایی نژاد
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

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
سازمان نوسازی شهر تهران

تدوین آیین نامه پرداخت حق الزحمه اساتید و متخصصان

سازمان زیبا سازی شهر تهران

تدوین پرونده ثبت ملی و جهانی خیابان ولیعصر (عج) -جلد 7

سازمان زیباسازی

تدوین پرونده ثبت ملی و جهانی خیابان ولیعصر (عج) -جلد 4

سازمان زیباسازی

تدوین راهبردهای اساسی برای شکل گیری تعاونی ها و خوشه های کسب و
کار بر اساس نیازهای محله ای و منطقه ای شهر تهران

اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تدوین قانون جامع شهرداری با هدف مدرانیزاسیون نظام حقوقی شهری

اداره کل حقوقی شهرداری

تدوین کتابچه برنامه و بودجه سال  45و 47

سازمان زیبا سازی شهر تهران

تدوین مدل ارزشیابی مناطق 44گانه در حوزه زیبا سازی

دانشگاه صنعتی شریف

تدوین نظام نامه زیبا سازی شهر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

تدوین و آزمون مدل سنجش سالمت اداری در شهرداری تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ترکیب و تجمیع تابلوهای شهری

شرکت راهکارهای مهندسی کاوات

تعیین ضوابط و مشخصات درجه بندی میوه و تره بار سیب زمینی و پیاز

شهرداری مشهد

تعیین و بررسی شاخص های بهداشت ،ایمنی و محیط محالت تهران و ارائه
راهکارهای مداخله مبتنی بر CBI

تهیه چارچوب ارزیابی فرهنگی_اجتماعی برای مناطق شهرمشهد مطالعه موردی
منطقه 4

اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
شهرداری مشهد

آثاری که فاقد چکیده هستند 444 
نام طرح پژوهشی

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

تهیه کتاب کنترل پروژه ای سازمان

سازمان زیبا سازی شهر تهران

ثبت تصویری تخلفات رانندگی

شرکت فیلم سازی هفت ستاره صبح

چرخ و فلک -جلد 4

سیما کیانی

حذف زوائد بصری از نماهای شهری

سازمان زیباسازی

خدمات خودروی اشتراکی و راهکارهای پیاده سازی آن در تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

خالصه گزارش طرح پژوهشی تعیین حدود محالت شهر اهواز

شهرداری اهواز

دانش مهندسی رنگ -جلد 4

سازمان زیباسازی

دانشنامه جامع زیباسازی شهری با هدف ایجاد ادبیات تخصصی مشترک به

موسسه مطالعات و پژوهشهای علوم

منظور درک بهتر مفاهیم علمی و تخصصی

اجتماعی راهبرد معاصر پژوه

درآمدی بر شناخت نمادهای تصویری

بهزاد خداپرستی

دستگاه مکانیزه شستشوی صندوق

شهرداری مشهد

دستور العمل کاربردی برای پوشش ،فام و نور پل های سواره و عابر شهر
تهران /معاونت فنی و طرح های شهری
دستورالعمل ساماندهی دوره و ساخت و بازسازی ساختمان های شهر
تهران(نمای موقت /کارگاه ساختمانی)

معاونت فنی و طراحی شهری
مهدی بزاز زاده

دستورالعمل نشانه های غیر قابل استفاده در فضای شهری

بهزاد خداپرستی

راهکارهای ساماندهی جاپارک حاشیه ای در محالت مسکونی شهر

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

رتبه بندی فضاهای تبلیغات محیطی تهران بر اساس تحلیلهای ثانویه و
مشاهدات میدانی

شرکت پیشگامان اندیشه توسعه

ررسی آثار اقتصادی فرهنگ غلط شهروندی در شهر مشهد

شهرداری مشهد

رنگ ،فرهنگ و شهر -جلد 4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روشنایی تابلوهای تبلیغاتی  -جلد 7

شرکت پایا پرتو سپاهان

روشنایی تابلوهای تبلیغاتی  -جلد 4

شرکت پایا پرتو سپاهان

زباله سوز

ریحانه بهبودی ،سعید مرادی کیا

زشت و زیبای تهران؛ اطلس فرهنگی محله های شهر تهران

علیرضا نوعی

ساماندهی حرکت پیاده در تهران" ،دو دهه برنامه ریزی و طراحی"

مهندسین مشاور زادبوم
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نام طرح پژوهشی

ساماندهی و توسعه مراکز عمده فروشی ،توزیع مواد غذایی و میادین میوه و تره
بار

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ساماندهی و مکانیابی ایجاد و توسعه مراکز سوخت رسانی شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سامانه ارتباط هوشمند بین خودرویی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سرسره -جلد 2

سیما کیانی

سنجش میزان اثربخشی برنامه تفریحات ورزشی سازمان ورزش وتندرستی
شهرداری تهران

اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سنجش ،تحلیل و ارزیابی .ضعیت مکانی سرویس های بهداشتی شهر تهران

عبداهلل زارعی

سند استراتژیک و برنامه  4ساله سازمان زیباسازی

شرکت راهبران مدیریت امین

سند توسعه محله مدائن منطقه 4شهر تهران

حسن محمد حسن زاده

سیاست های کاهش استفاده از سواری شخصی در سفرهای کاری به مرکز شهر
تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شبیه سازی با نرم افزار  Anylogicوکاربردهای آن در خدمات شهری

شهرداری مشهد

شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران

شرکت خدمات مدیریت ایرانیان

شناسایی ،طرح ریزی و تدوین کلیه فراِیندهای سازمان از سطوح کالن تا
عملکردی

گروه مشاوران تهران

شناسائی آسیب های اجتماعی کالنشهر اهواز به تفکیکی نواحی سی و سه گانه شهرداری اهواز
شناسائی و طبقه بندی حشرات آفت ،بیماری ها و علف های هرز شایع در
فضای سبز اهواز

شهرداری اهواز

شناسنامه هوشمند پل های سواره شهر تهران(شناسنامه)

ندا ملک زاده ،وحید مشفقی

شناسنامه هوشمند پل های سواره شهر تهران(گزارش)

ندا ملک زاده ،وحید مشفقی

شناسنامه هوشمند پل های عابر پیاده شهر تهران(شناسنامه)

احمد صداقت ،بهرام عابدینی انگرابی

شناسنامه هوشمند پل های عابر پیاده شهر تهران(گزارش)

احمد صداقت ،بهرام عابدینی انگرابی

شهرهای زیبای جهان

محمد ساالر کسرایی

شوت زباله
شیوه نامه کارگروه تخصصی اداره نقاشی

اصغر کفشچیان مقدم

آثاری که فاقد چکیده هستند 444 
نام طرح پژوهشی

طراحی بوستان محلی پایدار
طراحی روش ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران بر اساس نظام فنی و اجرایی امور
زیباسازی سال 7444
طراحی روش سیستماتیک ارزیابی پیمانکاران پروژه تدوین برنامه استراتژیک و
رتبه بندی آن ها

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه علم و فرهنگ

طراحی روش سیستماتیک ارزیابی و رتبه بندی کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دانشگاه علم و فرهنگ
طرح جامع ساماندهی تبلیغات محیطی کالنشهر تهران

پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد
دانشگاهی

طرح جامع فن آوری اطالعات

دانشگاه علم و فرهنگ

طرح جامع نمادهای هویتی شهر تهران

سازمان زیباسازی

طرح راهبردی مشارکت شهروندی در زیباسازی شهر تهران

سازمان زیباسازی

طرح مطالعاتی ارزیابی کار و زمان و سختی کار سازمان فردوس های شهرداری
مشهد

شهرداری مشهد

عدالت اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی نمونه موردی(مرتضی گرد) منطقه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 74ناحیه2

منطقه 74

فرصت ها و تهدیدها در انتخاب شیوه حمل و نقل سفرهای تحصیلی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

کتاب سال  7444سازمان زیباسازی

سازمان زیباسازی شهر تهران

کتاب سال  7445سازمان زیباسازی

سازمان زیباسازی شهر تهران

کتابشناسی توصیفی زیباسازی شهری (فارسی)

مؤسسه چشم انداز توسعه عصر

کتابشناسی توصیفی زیباسازی شهری (التین)

دکتر فریدون وردی نژاد

کفپوش و محوطه بازی -جلد 4

سیما کیانی

گزارش طرح پژوهشی ارزیابی آثار اجتماعی نصب گلدسته بر فراز مسجد
سیدالشهدا ( ع)
گزارش طرح پژوهشی ارزیابی آثار اجتماعی نصب گلدسته بر فراز مسجد
سیدالشهدا ( ع)
گزارش طرح پژوهشی ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی بهسازی امامزاده  4تن

شهرداری منطقه 2
شهرداری منطقه 2
شهرداری منطقه 2
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نام طرح پژوهشی

گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران 7444-7444
گسترش فعالیتهای دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی و استفاده بهینه از ظرفیت
حداکثری آن در مسیر جهانی تر شدن شهر طهران

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مهدی پیری

مبلمان شهری

محمدرضا رجبی متین

مبلمان شهری

محمدرضا رجبی متین

مروری بر روند ایجاد سامانه حفاری

شهرداری مشهد

مسأله یابی چالشها و مشکالت سازمان زیباسازی در مناطق  44گانه شهر تهران رسول افضلی
مستند سازی ادبیات مکتوب بهسازی و نوسازی شهری در ای
مطالعات امکان سنجی ،مکان یابی و اولویت بندی پهنه فضای سبز در
شهرداری منطقه  75مشهد
مطالعات راهبردی طرح جامع حمل و نقل بار و کاال در شهر تهران
مطالعات طرح جامع فضای سبز شهر کرج
مطالعات فاز  7طرح ارتقا کیفیت فضاهای شهری در تهران

ندا فیضی نجفی
شهرداری مشهد
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
شهرداری کرج ( سازمان پارک ها و
فضای سبز)
مهندسان مشاور مانیستار پارسه

مطالعه پارکینگ همگانی یکپارچه هوشمند در نقاط تعویض وسیله سفر و پارک
سوارهای شهر تهران و مکانیابی فنی-تخصصی آنها بر مبنای مدیریت تقاضای مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ترافیک
مطالعه تطبیقی الگوی مدیریت محله در ایران و جهان

اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

مطالعه تطبیقی طرح های ترافیکی در مناسبت های خاص در سایر کشورها

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مطالعه سیاست های سازماندهی حمل بار در شهرهای جهان و توصیه هایی
برای شهر تهران
مطالعه طراحی مدل تعیین نرخ سفرسازی فعالیت های مختلف زمینی در تهران
()Trip Generation

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مطالعه و تدوین روش ها ،تکنیک ها و مواد اصلی آموزشی جهت ارتقای فرهنگ
ترافیک با تأکید بر قشر موتورسواران (در چارچوب طرح جامع ارتقای فرهنگ
ترافیک)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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نام طرح پژوهشی

مطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض مالکیت خودرو در
تهران بزرگ
معرفی عوامل موثر بر تآمین هزینه پروژه های حمل و نقل از محل دریافت
عوارض بهره برداری
معرفی محل ها و نقاط مرتبط با انقالب اسالمی در محور میدان آزادی تا میدان
امام حسین (ع)

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
میر سید احمد محیط طباطبایی

مکانیابی ارامستان ها

شهرداری مشهد

مکانیابی بازارهای میوه و تره بار و مواد پروتئینی و لبنی

شهرداری مشهد

منظر درمانی

مهندسین مشاور رازاندیشان عمران

مهندسی ارزش در حمل و نقل شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

میزان رضایت شهروندان از وسایل بدنسازی پارکی

شهرداری مشهد

نحوه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری

شهرداری مشهد

نمادهای هویتی شهر تهران

محمد جواد مهدوی نژاد

نمادهای هویتی شهری

دکتر محمدجواد مهدوی نژاد

نور در شب و معماری شبانه در منطقه  4شهرداری تهران

محمد جواد مهدوی نژاد

نورپردازی اعیاد و مناسبت ها

شرکت روشنایی نور گستر

نورپردازی بناهای ارزشمند -جلد 7

شرکت رستاک پویا طرح

نورپردازی بناهای ارزشمند -جلد 4

شرکت رستاک پویا طرح

نورپردازی پل ها -جلد 7

شرکت رستاک پویا طرح

نورپردازی پل ها -جلد 4

شرکت رستاک پویا طرح

نورپردازی فضای سبز معابر  -جلد 7

شرکت جهان نور

نورپردازی فضای سبز معابر  -جلد 4

شرکت جهان نور

نورپردازی میادین -جلد 7

شرکت طراحان نورپردازان ایده

نورپردازی میادین -جلد 4

شرکت طراحان نورپردازان ایده

نیاز سنجی و امکان سنجی تفریحات سالم با رویکرد ورزشی در شهر تهران

اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

وضعیت رنگی شهرهای لندن و ناتینگام -جلد 4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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نام طرح پژوهشی

ویژگی تاکسی خطی و جایگاه آن در نظام حمل و نقل تهران

صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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د) پایان نامه ها
(به ترتیب حروف الفبا)
نام صاحب پایان نامه

عنوان پایان نامه

 Urban Regeneration and Citizen Participationمهسیما سهرابی
ارائه مدلی هوشمند برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای صنعتی ایران
ارائه یک چارچوب مناسب تصمیم گیری برای برون سپاری فعالیت ها در شهرداریها

الهام مصطفوی
شهرداری شیراز طالب نژاد معاون برنامه
ریزی

ارزیابی توان تفرجی و طراحی مهندسی تفرجگاه جنگلی در کمربند سبز شمال تهران

مهری محمود خانی

ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران

نیلوفر عباس پور

ارزیابی تولید بیوگاز ضایعات آلی کارخانه های صنایع غذایی

شهرداری مشهد

اسیب شناسی تبلیغات محیطی مشهد و نقش ان در بهبود سیمای شهری

شهرداری مشهد

امکان سنجی-نیاز سنجی استقرار  SDIبخشی کشور

شهرداری اهواز

انتخاب الگوی مناسب مدیریت محله ای در تهران بر اساس رویکرد حکمروایی مطلوب
شهری
انتخاب گونه در طرح های جنگل کاری بر اساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند
سبز شمال تهران

میالد امینی
مهری محمود خانی

بازآفرینی شهر اسالمی -ایرانی با بازخوانی شهرهای ابواب البر

آزیتا باللی اسکویی

بازآفرینی شهری و مشارکت شهروندان

مه سیما سهرابی

بررسی تأثیر عدالت فضایی بر امنیت شهری مناطق 7و  74شهر تهران

محمد علی زینالی

بررسی حافظه جمعی شهر تهران

منصوره بلخاری قهی

بررسی شاخصهای زیرساخت فیزیکی با تاکید بر بهداشت ،

پیمان حسین محسنی

بررسی عوامل مؤثر بر رعایت اخالق شهروندی در شهر تهر

نسرین گودرزی

بررسی کیفیت محیط شهری؛ مورد مطالعه :محله سلسبیل ش

محمد فرجی

بررسی گفتگوی اجتماعی غیرمتمرکز و منافع آن در اقتصاد شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی و مطالعات آزمایشگاهی اثر مصالح بازالتی بر خصوصیات مخلوط های گرم
آسفالتی
بررسی سیستمهای بازیافت شهری از دیدگاه اقتصاد محیط زیست

سازمان عمران شهرداری اصفهان
شهرداری مشهد
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عنوان پایان نامه

بررسی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در مناطق شهرداری
تهران

نام صاحب پایان نامه

شهرداری منطقه 2

بررسی میزان انطباق شهرداری منطقه  4مشهد با سازمان یاد گیرنده

شهرداری مشهد

بررسی نحوه توزیع فضاهای ورزشی منطقه  74شهر تهران با استفاده از سیستم

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اطالعات جغرافیایی()GIS

منطقه 74

بهسازی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر رویکرد مشا

مجید اسکندرپور

بهینه سازی مسیر جمع آوری زایدات جامد شهری (مطالعه

علیرضا صفائیان

پهنهبندی خطر رویدادهای رادیولوژیک در فضای کالبدی

حسین کریمی آشتیانی

پیشنهاد چارچوب دستیابی به سرزندگی در خیابان سی تیر

فائزه بهنامی فرد

تاثیر ثبت بموقع وقایع حیاتی در برنامه ریزی شهری

علی عمیم

تاثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران

میالد امینی

تبیین حقوق فردی شهروندی از نظر فقه و حقوق موضوعه

علی اصغر نیشابوری

تحلیل خصوصیات قیر و مخلوط های آسفالتی اصالح شده با استفاده از نانو لوله های
کربنی

سازمان عمران شهرداری اصفهان

تحلیل فضایی کارکردهای خدمات پیشرفته با تاکید بر کارکرد فراملی کالن شهر تهران علیرضا محمدی
تحلیل محتوای مفاهیم باالشهر و پایینشهر

مهدی حسینی

تحلیل نقش منافع فردی و اجتماعی در احیای خانههای ب

حجر ناصری

تعامل میان طراحی شهری و معماری در فرآیند خلق فضای

ندا فیضی نجفی

توسعه درون شهری منطقه7

مهناز اکبری

جایگاه محله در توسعه پایدار شهر تهران

زهرا دلفان آذری

راهبردهای مدیریتی در ارتقا فرهنگ عمومی شهروندان

مهدی پورقاسم

ساماندهی بافت منطقه شهری جمکران قم با رویکرد شهرسا

شهاب الدین همتی

سنجش میزان هویت محله ای شهروندان تهرانی

محمدرضا بهلول

سنجش میزان پراکنده رویی شهر یزد و ارتباط میان این پدیده با میزان رضایتمندی
ساکنین از محیط مسکونی

الناز نیکبخت

سنجش و مقایسه کیفیت محیط سکونت در بافت های قدیمی و جدید شهری

شهرداری مشهد

سیستم اطالعات مکانی باغ پرندگان شهر تهران

شهرداری منطقه 2

آثاری که فاقد چکیده هستند 444 
عنوان پایان نامه

طبقه بندی حمالت امنیتی نفوذگرها به شبکه شهرداری و ارائه الگویی برای مدیریت
آنها

نام صاحب پایان نامه

فاطمه خدابخش

طراحی باغشهر با رویکرد حفظ فضای سبز در اصفهان

سمیه حمصیان اتفاق

طرح داشتن یک رشته شلنگ آب آتش نشانی در محیط خانه یا محل کار

علیرضا بابایی

فرصتهای گردشگری در صیانت و توسعه پایدار حریم تهرا

عاطفه کشاورزی

کودک و شهر کیفیت محیط شهری

سیدسینا شجاعی

مرکز چند رسانه ای -خلق فضای مردم مدار و بی تکلف :نگرشی بر فرآیندی اجتماعی
و فرهنگی

فاطمه نیک زارع

مقایسه متغیرهای زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کود

مینا کاشانی همدانی

نقش رنگ در حس مکان

بهاره معتمد

نقش شهرداری در ارتقا اخالق شهروندی(مطالعه موردی من

مهدیه اردوخانی

نقش صنعت نفت در توسعه اجتماعی -اقتصادی شهر گچساران از دیدگاه شهروندان

فرزانه فرامرزی

نقش گردشگری شهری در تحقق ایده شهر پایدار

لیال پورنقی

نقش مدیریت شهری در کاهش نابرابریهای اجتماعی

نیر فتح علیزاده

همسویی برنامه استراتژیک فناوری اطالعات با استراتژی کسب و کار " مطالعه موردی
شهرداری تهران

سیامک سعدآبادی

نمایه صاحبان آثار

نمایه صاحبان آثار 444 

444 ،444 ،Ali Hosseini

احسان کاظمی444 ،454 ،

477 ،ATM

احسان مهربان فر424 ،

445 ،Broto Carles

احمد آزادی سمرغاوه444 ،

224 ،Greed Clara

احمد بقائی444 ،444 ،444 ،

44 ،Global city

احمد پورمختار444 ،444 ،445 ،444 ،47 ،

44 ،Globalization

احمد جهان بخش744 ،

244 ،Evans Graeme

احمد خلیلی444 ،

444 ،Iris Utikal

احمد رادمهر444 ،

44 ،Islamic city

احمد رجبی244 ،

245 ،Scheider Jacob

احمد غیاثوند457 ،

445 ،Krauel Jacobo

احمد موحدی امین444 ،

245 ،Stickdorn Marc

احمد واحدی744 ،

444 ،Michael Erlhoff

احمدرضا برقبانی444 ،

44 ،Middle East

احمدگورابی444 ،

444 ،Morteza Dinarvandi

آخوندی424 ،

44 ،Navid Kamali
444 ،Philipp Heidkamp

اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی،744 ،744 ،
454 ،452 ،454 ،457 ،444 ،452

444 ،Narboni Rojer

اردکانی744 ،

472 ،TOD

آرزو سادات ملک نیا444 ،244 ،44 ،

244 ،yoones yoonesian

آرزو کیانی444 ،

ابراهیم حصاری744 ،

آرزو نیک برد475 ،444 ،

ابراهیم رستم گورانی745 ،

آرش صداقت کیش244 ،

ابراهیم مهدی پور444 ،445 ،

آرمان آراء442 ،

ابوالفضل صادقپور454 ،

آرمین جراحی447 ،

ابوذر آخوندی444 ،447 ،744 ،

آزاده کاویانی474 ،

آتوسا پارسا444 ،

اسداهلل خدیوی444 ،

احسان حسنی474 ،

اسفندیار زبردست444 ،

احسان غفارپور474 ،

اشرف رحیمیان457 ،
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اصغر رشیدی744 ،

امیر اشنویی444 ،

اصغر شکاری442 ،

امیر بیات ترک244 ،

اصغر نظریان444 ،

امیر حسامی244 ،445 ،

افسانه ادریسی454 ،

امیر حسن کریمی راد242 ،

افشار هنرور744 ،777 ،44 ،

امیر حسین پورجوهری254 ،

افشین برمکی444 ،

امیر رحمانی442 ،454 ،455 ،444 ،44 ،

افشین خاکباز444 ،

امیر رضا سپهر آر242 ،

افشین داورپناه247 ،

امیر صالحی454 ،

افشین شریعت مهیمنی444 ،

امیر عمو رمضان زاده444 ،

افشین گل فرامرزی247 ،

امیر محمودزاده444 ،

اکبر حیدری777 ،

امیر مسعود انوشفر244 ،244 ،

اکبر لرستانی444 ،444 ،442 ،442 ،444 ،

امیرحسن جعفری ورامینی444 ،

اکبر مختارپور444 ،

امیرحسین محمد داودی444 ،

اکبرلرستانی424 ،

امیرمحمد خدیوی424 ،

اکرم موذن زاده444 ،474 ،474 ،

امین فرجی744 ،

الدوز نژادی444 ،

امین مجدیان755 ،

الناز مقدمیان744 ،744 ،47 ،

انور محمدی424 ،

الهام دولت پور444 ،744 ،

ایرج اعتصام744 ،

الهام رحمت آبادی444 ،

ایمان بدیعی444 ،

الهام شیخ اسالم444 ،

بابک راهنورد242 ،

الهام شیخ ال444 ،444 ،

باقر حق وردیان474 ،474 ،474 ،444 ،

الهام لطفی425 ،

بحران744 ،

الهام مهین روستا424 ،

بهاره معتمد244 ،

الهه انزایی744 ،774 ،

بهرام عابدینی444 ،

الهه بیگدلی454 ،444 ،

بهرنگ کالنتری444 ،

الهه کوهیار444 ،

بهروز هادی زنوز444 ،474 ،

الهه نیازخانی444 ،

بهزاد خداپرستی474 ،474 ،

امید علی خوارزمی244 ،

بهزاد قربانی454 ،744 ،

امید کوثری454 ،

بهشته تاج الدین442 ،

نمایه صاحبان آثار 457 
بهنام قربانی فرد44 ،

تیمور مرجانی424 ،474 ،

پارسا ارباب244 ،444 ،444 ،424 ،24 ،

تینا کاویانی نژاد774 ،

پرتوی454 ،

جعفر کریمی444 ،

پرستو پریور742 ،

جعفرزاده پور454 ،

پرنیان رحیمی کازرونی775 ،754 ،

جالل الدین صدری444 ،

پرهازه424 ،444 ،

جلیل حبیب اللهیان474 ،

پروانه زندی474 ،

جمشید امامی445 ،244 ،

پرویز ضیاییان454 ،

جمیله توکلی نیا24 ،

پرویز فتاحی444 ،424 ،

جهاد دانشگاهی457 ،

پریا پیله چی ها774 ،

جهان رستمی نیا744 ،

پژمان پشمچی زاده474 ،

جهانشاه پاکزاد447 ،445 ،

پوریا محمدیان یزدی444 ،

جواد گنج خانلو444 ،

پویان شهابیان444 ،444 ،475 ،

حامد خدادادی علی آبادی445 ،

پیام جمالی42 ،

حامد منصوری فرد444 ،

پیام صفاریان444 ،444 ،

حامدرضا صبحی444 ،

پیروز حناچی444 ،442 ،444 ،

حانیه نورالهی444 ،

پیمان پورنصر خاکباز445 ،444 ،

حبیب ا ...اسماعیلی442 ،

پیمان جاللی زاده244 ،

حبیب اهلل فتاحی نیسیانی444 ،

پیمان حسین محسنی742 ،

حبیبی454 ،744 ،

پیمان سنندجی244 ،

حجت شیخی424 ،

تاج الدین کرمی45 ،

حسن افراخته45 ،

تاج الدین کرمی444 ،

حسن بلخاری442 ،

ترانه کریمی744 ،

حسن حیدری744 ،745 ،

تقی ابوطالبی احمدی44 ،

حسن دارابی744 ،

تقی احمدی442 ،444 ،

حسن شعبانی444 ،

تقی حیدری444 ،444 ،445 ،744 ،

حسن صادقی نایینی244 ،

تلویزیون744 ،

حسن مظهری472 ،

تلویزیون و بحران744 ،

حسن نیکرو444 ،

تیمور باجول474 ،744 ،744 ،

حسنعلی فرج444 ،
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حسنعلی فرجی سبکبار477 ،454 ،

خشایار کاشانی جو244 ،

حسین حاتمی نژاد444 ،45 ،

خواص فیزیکی444 ،

حسین خراشادی زاده444 ،

داریوش زرین پور244 ،

حسین ذبیحی445 ،444 ،

دانشگاه تهران454 ،

حسین رضایی444 ،

دانشگاه شهید بهشتی224 ،

حسین علیقلی زاده447 ،
حسین کرامتی نژاد444 ،

دانشگاه صنعتی امیرکبیر،244 ،244 ،244 ،242 ،
422 ،424 ،445 ،444

حسین کریمی آشتیانی444 ،

دانشگاه صنعتی شریف444 ،

حسین الدور45 ،

دانشگاه علم و صنعت ایران444 ،

حسین مبینی444 ،

دانشگاه علم و فرهنگ444 ،442 ،444 ،

حسین محمد پور زرندی427 ،744 ،

داود عباسی کارجگان245 ،

حسین محمد پورزرندی،474 ،474 ،244 ،774 ،44 ،
447

دفتر پژوهش های فرهنگی،444 ،472 ،474 ،475 ،
،444 ،442 ،444 ،447 ،445 ،424 ،427 ،425
444

حسین محمدیان444 ،44 ،44 ،
حسین مرتضوی نژاد272 ،
حسین مشرف دهکردی444 ،
حسین مقصودی442 ،
حسین وحیدی454 ،
حسین وظیفه دوست444 ،
حشمت خلیفه سلطانی44 ،
حمزه فرج اللهی مقدم444 ،
حمید احمدی424 ،
حمید رضا بابایی424 ،
حمید قربانی424 ،
حمیدرضا حاجی حسینی444 ،245 ،224 ،
حمیدرضا موسوی444 ،
حمیده سادات آقامیری444 ،
حیسن باقری هره دشت444 ،
خاطره سعیدی454 ،

راضیه رضازاده445 ،244 ،
رامین امین زاده474 ،
رامین صفی یاری444 ،
رایحه رضایی454 ،
رباب چگینی444 ،274 ،
رباب مظلومی444 ،444 ،442 ،442 ،
رسول ربانی444 ،
رسول منتظری44 ،
رشید احمدرش422 ،
رشید بوکانی242 ،
رضا احمدیان424 ،
رضا سیروس صبری444 ،225 ،
رضا شفیع زاده444 ،
رضا شیرازیان424 ،
رضا قهقایی444 ،
رضا ناظران444 ،

نمایه صاحبان آثار 454 
رضا نقوی442 ،

زینب یوسفی زاده447 ،

رضا نگهبان245 ،

سارا جناب44 ،

رمضانعلی شورابی444 ،

سارا زارع774 ،

رنجبر424 ،

سارا کرمی454 ،

روکش اچ پی ال444 ،

سارا کشکر744 ،

روکش مالمینه444 ،

سازمان زیباسازی شهر تهران،452 ،444 ،
،224 ،227 ،225 ،244 ،244 ،244 ،244
،444 ،244 ،244 ،224 ،224 ،224 ،222
،447 ،445 ،454 ،454 ،452 ،457 ،444
444 ،424 ،424 ،444 ،444 ،444 ،444

رویا مرادی754 ،
ریحانه اسدی475 ،
ریحانه بهبودی447 ،
زاهده معلمی447 ،
زرین پناه444 ،
زمانی444 ،
زهرا زارع454 ،
زهرا سروری444 ،
زهرا عنابستانی754 ،754 ،44 ،
زهرا قاسمی445 ،
زهرا کوثر44 ،44 ،
زهرا مبینی444 ،
زهرا مهران244 ،
زهرا نامداری427 ،474 ،774 ،
زهره داودپور472 ،
زهره زرگرانی444 ،
زهره فرجام بوئینی444 ،
زهره مسکینی474 ،
زیار255 ،
زینب آقاعلیخانی444 ،444 ،
زینب کرکه آبادی444 ،472 ،
زینب کارگر مقدم447 ،
زینب یعقوب پور444 ،474 ،

،244
،224
،444
،444

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران444 ،444 ،
سالی صالحی444 ،
ساناز فتحی444 ،754 ،
سبحان موحدی254 ،
سپیده مخلصیان444 ،
ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران744 ،
ستاره زینل زاده444 ،24 ،
سجاد احمدی444 ،424 ،442 ،445 ،442 ،244 ،
سحر اسفندیاری445 ،
سحر صادقی442 ،
سرکارگر744 ،
سروش گرمسیری745 ،
سعادت وحدانی447 ،
سعید خوشبخت444 ،
سعید دلیرپور444 ،444 ،444 ،
سعید رحیمی نژاد245 ،
سعید سلطانمرادی444 ،
سعید صغیران دباغ444 ،444 ،
سعید ضرغامی44 ،
سعید فراهانی427 ،
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سعید فیاض444 ،424 ،

سید محسن طباطبایی444 ،444 ،

سعید گیوه چی444 ،474 ،
سعید مرادی کیا447 ،444 ،442 ،

سید محسن طباطبایی مزدآبادی،774 ،772 ،44 ،
474 ،474 ،474 ،427 ،244

سعیده تیموری گرده447 ،

سید محسن علیزاده طباطبایی444 ،444 ،444 ،

سعیده کریمی454 ،

سید محمد رضا عاشق247 ،

سکینه معروفی444 ،

سید محمد عرب نجفی447 ،444 ،

سلمه نیکزاد45 ،

سید محمد علی کامروا247 ،

سلیمان ایرانزاده444 ،

سید محمد فیاض442 ،444 ،445 ،454 ،

سمانه نیازخانی44 ،

سید محمدرضا موسوی447 ،

سمیه خسروی444 ،444 ،

سید محمود میرعزیزی454 ،

سمیه سلطانی زاده744 ،744 ،

سید مصطفی جلیلی247 ،

سمیه فدائی نژاد444 ،444 ،444 ،474 ،

سید مصطفی موسوی فر445 ،

سهیل رجبی444 ،444 ،

سید مهدی معینی444 ،

سولماز رضایی444 ،

سید مهدی موسوی244 ،

سید ابوتراب فاضل447 ،444 ،

سید مهدی میرتبار445 ،

سید بدرالدین احمدی444 ،

سید موسی پورموسوی442 ،244 ،224 ،444 ،444 ،

سید پویان غفوری744 ،

سید هدایت محسنی444 ،

سید جالل حسینی47 ،

سید یعقوب موسوی444 ،444 ،

سید جالل حسینی موحد444 ،

سیدرضا مرتضایی445 ،

سید حسن ایاللی444 ،

سیدعبدالحسین پورجعفر442 ،444 ،

سید حسین رحیمی مقدم444 ،

سیدمحمدرضا موسوی747 ،

سید حمیدرضا نیلی442 ،

سیده رویا بارسلطان424 ،447 ،444 ،

سید دانا745 ،

سیده فاطمه حسینی447 ،

سید سجاد قشمی444 ،

سیده فاطمه هاشمی امیری274 ،

سید سلیمان میردامادی754 ،

سیده منظر خالقی444 ،

سید سینا شجاعی744 ،

سیده مهشید محمدی قادیکالیی444 ،

سید عابدین عبادی444 ،

سیما بستانی247 ،754 ،

سید عبداهلل سجادی جاغرق244 ،

سیما نصیریانی452 ،

سید مجتبی صفدرنژاد444 ،

سینا رزاقی اصل254 ،254 ،

نمایه صاحبان آثار 454 
سینا عطایی444 ،

صالح الدین قادری442 ،

شادی ادیبی فرد772 ،

صمد کالنتری444 ،

شبنم خلیلی247 ،

طاهره دادوند44 ،

شراره عظیمی444 ،

طاهره دلک آبادی47 ،

شرکت راهکارهای مهندسی کاوات454 ،

طاهره مالمیر454 ،454 ،454 ،

شرکت پاندا مشاور پارس244 ،

طهماسب داودی424 ،742 ،

شرکت پایا پرتو سپاهان224 ،

طیبه پارسا منش444 ،

شرکت جهان نور442 ،

طیبه عبدالملکی444 ،

شرکت رستاک پویا طرح222 ،224 ،224 ،

طیبه علی آبادی454 ،

شرکت روشنایی نور گستر445 ،

عاطفه کشاورزی722 ،

شرکت طراحان نورپردازان ایده،444 ،447 ،224 ،
444

عباس پرهازه474 ،474 ،
عباس شهریاری24 ،

شروین میرشاهزاده444 ،

عباس کرامتی244 ،

شریفه سرگلزائی447 ،

عباس کرامتی244 ،

شفق مهرآذین444 ،474 ،

عباس مقتدایی442 ،

شکوهی454 ،

عبدالرضا فاضلی747 ،

شمیم حسین مستقیمی444 ،444 ،444 ،

عبدالصمی سپاهی24 ،

شهاب الدین همتی445 ،444 ،744 ،744 ،

عبدالعزیز راددرویش442 ،442 ،

شهاب عراقی نژاد444 ،

عبداهلل اسدیان454 ،

شهباز صفایی444 ،

عبداهلل زارعی444 ،

شهرام امینی444 ،

عزیزاهلل کاسب444 ،

شهرام پاشایی444 ،

عفت امیر فوالدی474 ،474 ،474 ،444 ،444 ،

شهرداری مشهد472 ،457 ،444 ،

علی آسوده سرشوری444 ،

شهرزاد کاشی پزها224 ،

علی اصغر پورعزت457 ،444 ،

شهال حبیبی444 ،

علی اصغر نیشابوری44 ،44 ،

شیرین هاللی747 ،

علی اکبر عنابستانی754 ،754 ،44 ،

صالحی امیری724 ،

علی اکبر متکان454 ،

صدیقه البرزی444 ،

علی چاییده444 ،

صفدرنژاد744 ،

علی حسینی444 ،747 ،
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علی خازنی454 ،

غالمرضا لطیفی422 ،

علی رنجی پور444 ،444 ،477 ،

فاطمه انصاری454 ،

علی زنگی آبادی447 ،477 ،

فاطمه ایمانی444 ،

علی ساعی452 ،

فاطمه حشمتی فرد444 ،

علی شماعی244 ،44 ،

فاطمه رزاقی754 ،

علی صادق پوراذری442 ،

فاطمه زرین جویی452 ،

علی صادقی454 ،

فاطمه شاهانی442 ،

علی عمیم254 ،

فاطمه صفامقدم742 ،

علی محمدزاده425 ،

فاطمه عفتی447 ،

علی مقصودی شقاقی244 ،

فاطمه غنی744 ،744 ،47 ،

علی موحد44 ،

فاطمه قاسم پور ملکی244 ،

علی نوذرپور472 ،

فاطمه کاکویی دینکی454 ،

علی یوسفی425 ،

فاطمه محمدی آیدغمیش445 ،244 ،

علیرضا استادمحمودنیا424 ،744 ،

فاطمه مدیر روستا474 ،

علیرضا بیات442 ،

فاطمه نیک زارع444 ،

علیرضا حیدری نیک45 ،

فائزه بهنامی فرد725 ،

علیرضا دهقانی274 ،

فتاح آقازاده472 ،244 ،

علیرضا صابرمنش747 ،

فرامرز پرهازه445 ،447 ،744 ،

علیرضا صفائیان442 ،

فرامرز معتمد دزفولی744 ،

علیرضا عطایی نجفی45 ،

فرانک احمدی442 ،

علیرضا علی احمدی444 ،

فرانک سعیدی فرد444 ،

علیرضا کرمی44 ،

فرانک سیف الدینی445 ،444 ،444 ،445 ،

علیرضا محمدی24 ،

فراهانی724 ،

علیرضا نوری444 ،

فرجاد احمدی راد444 ،474 ،

عماد کتابچی274 ،

فردین تیزخان444 ،

عیسی غفاری نژاد444 ،

فرزاد غفوری44 ،

غدیر عشورنژاد477 ،475 ،454 ،442 ،744 ،

فرزانه بیات755 ،

غالمرضا قبادی455 ،

فرزانه دربانیان447 ،

غالمرضا کاظمیان44 ،

فرزانه ساسان پور744 ،744 ،

نمایه صاحبان آثار 454 
فرشاد نوریان447 ،

کیا مسعودی454 ،

فرناز والیزاده444 ،

کیت دینی44 ،

فرهاد ترحمی454 ،

کیومرث حبیبی444 ،

فرهاد دلفان اباذری44 ،

گروه مشاوران تهران444 ،

فرهاد رحمانی444 ،

گلسا رسایی245 ،

فرهاد نظری442 ،444 ،444 ،

گودرز میرزایی244 ،

فروزنده454 ،

الله فرهادی444 ،444 ،

فریال احمدی444 ،

لیال باتمانی744 ،

فریبا حیدری44 ،

لیال پورنقی727 ،

فریدون بابائی اقدم745 ،

لیال جوهری244 ،

فریدون تندنویس744 ،

لیال حالج744 ،747 ،745 ،

فریدون غضبان454 ،454 ،

لیال طاهری کندر444 ،

فریدون مقدس نژاد444 ،

لیال نعیمی277 ،

فریدون وردی نژاد424 ،

ماهرخ بریری424 ،447 ،444 ،

فریناز فخیم444 ،

ماهنامه تخصصی شهر و منظر445 ،

فضه بلبل نیا444 ،244 ،

مایحه فقیر گنجی424 ،

فلور جفایی444 ،

مائده پورفتح اله445 ،447 ،

فهیمه استادیان بیدگلی44 ،

مجتبی امیری744 ،

فهیمه نوروزی445 ،

مجتبی حسن زاده445 ،

فوندا جمشیدی754 ،

مجتبی حسین445 ،

فیروز دین244 ،

مجتبی خانجانی454 ،

قرایی454 ،

مجتبی رفیعیان445 ،244 ،

قربانعلی442 ،

مجتبی روستایی444 ،

قنبر عباس پور اسفدن444 ،

مجتبی شهابی شهمیری444 ،

کاوه مرادی447 ،444 ،

مجتبی علی بخشی445 ،

کرامت اله زیاری244 ،425 ،

مجتبی عمرانی دورباش745 ،

کرم حبیب پور کتابی454 ،44 ،

مجید ابراهیمی نیا445 ،474 ،474 ،

کریم حمدی444 ،

مجید روستا454 ،

کوروش جوادی پاشاکی244 ،

مجید سعادتی444 ،
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مجید غالمی24 ،

محمد رضا مسعودی472 ،

مجید وصالی ناصح774 ،

محمد رضاقی474 ،474 ،

محبوبه امین مقدم474 ،774 ،

محمد سلیمانی45 ،

محبوبه پیمانکار447 ،

محمد صاحی فرد457 ،

محبوبه محمدی475 ،

محمد صادق حبیب زاده744 ،

محرم علی اسماعیل زاده744 ،

محمد طالعی277 ،254 ،442 ،45 ،

محرم علی قربانی42 ،

محمد طالقانی444 ،

محسن بهاد444 ،

محمد طلوعی424 ،

محسن سلطانی444 ،444 ،444 ،

محمد عسگری ورکی244 ،

محسن شاطریان444 ،

محمد عطاری47 ،

محسن شکری444 ،

محمد علی زکریایی452 ،

محسن صفار دزفولی444 ،

محمد علی شیخ الحکمایی444 ،

محسن صمدی424 ،

محمد فاضلی455 ،

محسن طباطبایی454 ،744 ،

محمد فرجی744 ،

محسن طباطبایی مزدآباد44 ،

محمد فعلی444 ،244 ،444 ،

محسن کالنتری445 ،

محمد فیاض447 ،444 ،444 ،444 ،447 ،444 ،

محسن مردعلی472 ،244 ،245 ،244 ،

محمد فیروزیان455 ،

محسن هاشمی442 ،

محمد قاسمی444 ،

محمد آبایی444 ،

محمد کاظم شمس پویا275 ،

محمد احسانی777 ،

محمد کریمی277 ،254 ،

محمد اصفهانی424 ،

محمد مشاری447 ،

محمد امین رضاییان444 ،

محمد مظهری474 ،

محمد باقر ابراهیم زاده254 ،

محمد منتظری457 ،

محمد باقری744 ،744 ،744 ،742 ،

محمد مهدی طهوری نیا444 ،

محمد بهرامی244 ،244 ،

محمد مهدی میرزائی قمی444 ،

محمد جواد مهدوی نژاد227 ،445 ،

محمد نقی زاده744 ،

محمد حسن چراغعلی444 ،

محمدامین بابایی477 ،

محمد دیده خانی244 ،

محمدحسن حامدی444 ،422 ،

محمد رضا چیت ساز744 ،42 ،

محمدرضا اقبال کورائیم745 ،

نمایه صاحبان آثار 454 
محمدرضا بمانیان444 ،

مرجان شجاعی454 ،

محمدرضا جاجرمی مقدم442 ،

مرجان شرفی444 ،

محمدرضا رستمی452 ،244 ،

مرجانه فرهنگی257 ،

محمدرضا زائری444 ،444 ،

مرضیه سپهری منش444 ،

محمدرضا سالمی444 ،
محمدرضا مهرآرا424 ،444 ،

مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاههای
انسانی /معاوز447 ،

محمدساالر کسرایی444 ،

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران454 ،

محمدطیب صادق744 ،

مرکز تحقیقات معاصر474 ،

محمدعلی حسین445 ،

مرکز گردشگری کشاورزی رامسر444 ،

محمدعلی کرونی442 ،457 ،

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،245 ،744 ،
474 ،424 ،444 ،474 ،474 ،244

محمدفرخ زاد444 ،
محمدکاظم جباری454 ،444 ،
محمدمنان رئیسی477 ،
محمدهادی پوینده444 ،
محمدهادی غیائی444 ،444 ،
محمود پورسراجیان442 ،
محمود جوبر444 ،
محمود رضا اسدی245 ،744 ،
محمود زنده دل445 ،
محمود سقائی447 ،444 ،
محمود کرمرودی447 ،
محمود گنجی پور444 ،
محیا قناعی444 ،
مدیریت بحران744 ،
مراد کردی424 ،
مرتضی دیناروندی444 ،444 ،744 ،744 ،
مرتضی عشقی صابرپور444 ،
مرتضی فرازنده744 ،
مرتضی فالح خورسند424 ،

مریم اخوت444 ،
مریم اصالنی472 ،
مریم برومند444 ،
مریم بهادری مانیزانی442 ،
مریم بیرانوندزاده745 ،
مریم جعفری444 ،444 ،
مریم خلیل زاده454 ،
مریم زارع775 ،754 ،
مریم سبزواری244 ،
مریم سپاهی744 ،
مریم فرح زاد255 ،424 ،
مریم قیطاسی444 ،
مریم مدنی444 ،
مریم مرتضوی444 ،
مریم مهرآرا424 ،444 ،
مریم میرزایی424 ،
مریم نخعی پور444 ،447 ،
مریم نظری رادثانی424 ،
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مژگان خلیلی22 ،

مهدی توسلی442 ،

مژگان خیری سهی444 ،

مهدی حقیقت بین247 ،754 ،

مسعود حسینی244 ،

مهدی خاک زند447 ،747 ،774 ،

مسعود سجادی444 ،

مهدی خلج752 ،

مصطفی طالشی444 ،

مهدی سقایی442 ،

مصطفی عالمه474 ،744 ،

مهدی صادقی شاهدانی744 ،

مصطفی فرازنده744 ،

مهدی عربی454 ،

مصطفی قاضی زاده هاشمی444 ،444 ،

مهدی قرخلو444 ،

مصطفی محمودی477 ،

مهدی ماستیانی،444 ،447 ،447 ،474 ،474 ،245 ،
444

مصطفی مهرشاهی474 ،

مهدی محمدپور ترکایش47 ،

مظفر صرافی24 ،

مهدی مرتضوی245 ،

معصومه رحیم زاده474 ،744 ،774 ،

مهدی نامداری445 ،

معین محمدی424 ،

مهدی نوروزی فرد252 ،

مقداد نمکی444 ،

مهدی وطن پرست754 ،754 ،

منصور استادی454 ،

مهدی یسری444 ،742 ،744 ،45 ،

منصور باقرصاد444 ،

مهدیه اودرخانی724 ،

منصور بیرامی بگوم قلعه447 ،

مهدیه سادات خشوعی444 ،

منصور هنرور محجوبین744 ،

مهران فرخانی427 ،

منطقه ،454 ،474 ،245 ،244 ،447 ،442 ،44 ،72
474 ،424

مهرداد رحمانی445 ،

مصطفی مقصودی472 ،

مهرداد مظلومی444 ،424 ،725 ،

منطقه ،444 ،474 ،474 ،244 ،444 ،724 ،742 ،74
444

مهرداد وراعی444 ،474 ،

منطقه 244 ،4

مهرشاد خلج454 ،

منوچهر معظمی427 ،

مهرنوش روزبهانی244 ،44 ،

منیژه کاسب444 ،

مهرنوش مرادسلطان44 ،

مه سیما سهرابی444 ،

مهسا مشرف454 ،

مهدی اسالمی دیزآبادی،444 ،424 ،474 ،422 ،
447

مهسا میرزاخلیلی447 ،

مهدی تجلی444 ،

مهرداد وارعی447 ،424 ،422 ،

مهشید رضایی444 ،

نمایه صاحبان آثار 477 
مهناز اکبری447 ،

نجمه مظفری پور444 ،447 ،444 ،457 ،

مهناز کیانی452 ،747 ،

ندا رنجبر442 ،

مهناز نصرآبادی444 ،474 ،

ندا فیضی نجفی444 ،

مهندسین مشاور پارین نقش474 ،

ندا میراکبری244 ،

مهین نسترن447 ،477 ،

ندامیری454 ،

موسسه چشم انداز توسعه عصر،454 ،444 ،747 ،
444 ،442 ،424

نرجس خرسند445 ،
نرگس سخن سنج44 ،

موسسه فرهنگی جهان کتاب244 ،447 ،

نسرین سلطانمرادی745 ،

موسی پژوهان،474 ،474 ،244 ،245 ،445 ،744 ،
444 ،444 ،447 ،447

نسرین گودرزی724 ،

موسی کمانرودی475 ،
مونا مصلی نژاد444 ،444 ،
میترا حبیبی444 ،744 ،
میثم احمدوند444 ،
میر حیدر هاشمی444 ،
میرحسین خاتمیان744 ،
میرزا عبدالرسول فالح زاده472 ،244 ،244 ،
میالد دارابی274 ،
میالد قهرمان پور44 ،
مینا جنتی424 ،
مینا شکوریان عشق آباد724 ،
مینا شهامت نژاد442 ،
نازنین کاکاوند444 ،
نازیال محمد قلیزاده444 ،224 ،
ناصر برک پور444 ،444 ،444 ،
ناصر عبادتی445 ،
نامدارشیخی کمنی454 ،
ناهید زرگر سرایی744 ،
ناهید فالحیان224 ،

نسیم ایرانمنش454 ،444 ،
نسیم شاهواری22 ،
نظام بهرامی کمیل242 ،
نفیسه مرتضایی444 ،474 ،
نفیسه یاوری444 ،
نگین شاه منصوری244 ،
نوید کمالی774 ،44 ،42 ،
نوید مسجدی444 ،
نیکنام سلیمی447 ،
نیلوفر عباس پور724 ،
نیلوفر یوسفی قلعه سلیمی447 ،477 ،
هاجر ناصری اصفهانی444 ،
هادی زارع445 ،444 ،
هادی غیائی454 ،
هاشم خوشنام444 ،
هاشم کوزه چیان777 ،
هانیه شاه محمدیان444 ،
هما ایرانی بهبهانی744 ،
هوشمند علیزاده442 ،
هومن مسگریان444 ،472 ،
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هومن معتمد دزفولی744 ،

وطن پرست255 ،

واحد زنجانی444 ،

ولی جوکار افشار444 ،444 ،447 ،445 ،44 ،

واحدی444 ،

یاسمن عبدلی444 ،744 ،

وحید چوپانکاره445 ،

یاسمن مصلحی444 ،

وحید حائری452 ،

یعقوب آزاده دل444 ،444 ،444 ،444 ،

وحید دهقان445 ،

یوسف فرازنده744 ،

وحید نعمت نیا444 ،

یوسف فرضی444 ،

وحید هاشمی444 ،

یوسفی744 ،

وحید یاری قلی444 ،

یونس تواناراد442 ،

وزارت راه و شهرسازی444 ،444 ،

یونس یونسیان445 ،454 ،424 ،
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444 ،742 ،HSE

744 ،aesthetic

447 ،HSE-MS

424 ،444 ،AHP

444 ،Integrated Model

744 ،ANP

724 ،IPA

444 ،Architectural education

442 ،Islamic cities

455 ،Bahar cities

744 ،Islamic city

447 ،Biochemical Oxygen

447 ،ITS

442 ،BMP

444 ،key success factors

244 ،)Bring Your Own Device (BYOD

44 ،knowledge Society

444 ،244 ،CDS

442 ،Kurdis cities

744 ،Cellular automata

447 ،Leachate

444 ،CHP

444 ،Leisure Spaces

444 ،city development strategy

442 ،LID

444 ،community Planning

455 ،location

444 ،Conservation

444 ،MDF

44 ،DEMATEL

447 ،Membrane Bioreactor

474 ،EFQM

444 ،Multi-objective decision making

424 ،empowerment

444 ،NPV

724 ،EPI

442 ،PPGIS

747 ،FMCDM

744 ،PSD

445 ،FREQL

444 ،Quality of life

744 ،Gap

444 ،Quality of Services

444 ،427 ،444 ،444 ،454 ،444 ،724 ،747 ،GIS

444 ،474 ،744 ،RDF

277 ، دسترسی،GIS

444 ،Renewable energy

45 ،Google

444 ،Revitalization

724 ،GPS

44 ،Rural turism

444 ،Greenways

744 ،SLEUTH

455 ،Housing development lands
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444 ،slum

آتالنتیس442 ،

44 ،Smart City

اتوماسیون ساختمان742 ،

424 ،social capital

اثاثیه شهری444 ،

747 ،Social Justice

آثار مثبت و منفی گردشگر44 ،

424 ،squatter settlements

اثرات444 ،

444 ،44 ،Sustainable development

اثرات زیست محیطی744 ،

44 ،Sustainable tourism

اثربخشی454 ،454 ،444 ،742 ،

444 ،SWOT

اثربخشی کارکنان424 ،

244 ،Tablet based Ecosyst

آجر447 ،

444 ،444 ،444 ،747 ،Tehran

احساس امنیت اجتماعی454 ،

744 ،the Holy Quran

احساس آنومی444 ،

744 ،UPLAN

احیا442 ،

44 ،urban Development

احیاء44 ،

444 ،Urban Environment

اختالط کاربریها274 ،

442 ،Urban furniture

اخالق47 ،

747 ،Urban Health

اخالق شهروندی724 ،724 ،44 ،

442 ،Urban planning

ادبیات مکتوب444 ،

444 ،Urban protection

ادراک ساکنان444 ،

444 ،Urban Regeneration

ادغام هسته روستایی در شهر274 ،

444 ،Urban spaces

آذربایجان غربی745 ،

445 ،UrEDAS

اراضی توسعه مسکن442 ،

442 ،Visual privacy

ارتباطات444 ،24 ،

442 ،Web GIS

ارتقاء کیفیت425 ،

444 ،worn-out tissue

ارزش447 ،47 ،

ابزار دانش اینترنتی772 ،

ارزش افزود244 ،

ابزارهای اقتصادی474 ،

ارزشها444 ،

آبهای سطحی444 ،

ارزشیابی کیفیت454 ،

اتا454 ،

ارزیابی477 ،474 ،454 ،744 ،744 ،

آتش نشانی444 ،

ارزیابی پیش از اجرا444 ،

  474چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

ارزیابی تاثیر اجتماعی474 ،454 ،442 ،

اشتغال774 ،

ارزیابی تاثیرات اجتماعی244 ،

اصفهان444 ،744 ،

ارزیابی راهبردی محیط زیستی742 ،

اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی475 ،

ارزیابی ریسک474 ،444 ،

اضطراب44 ،

ارزیابی عدالت فضایی277 ،

اطالع رسانی444 ،

ارزیابی عملکرد244 ،445 ،

اعتماد444 ،444 ،444 ،

ارزیابی عملکرد474 ،744 ،

اعتماد بین شخصی474 ،

ارزیابی فرهنگی444 ،444 ،

اعتماد نهادی474 ،

ارزیابی کالبدی254 ،

اعتیاد444 ،

ارگونومی442 ،

اعتیاد به مواد مخدر742 ،

آرمانشهر442 ،

آفت747 ،

ارومیه747 ،

آفرینش اثر هنری444 ،

ازدحام جمعیت424 ،

افزایش درآمد شهرداری ها442 ،

آزمون 454 ،T-Test

افزودنی ها454 ،

استاندارد ایمنی سالمت247 ،

افسردگی44 ،

استاندارد لنتهای ترمز424 ،

اقتصاد447 ،

استحصال بازیافت444 ،

اقتصاد جهانی44 ،

استراتژی444 ،445 ،

اقتصاد دانش254 ،

استراتژی روندگی447 ،

اقتصاد سبز474 ،

استرس744 ،

اقتصاد سیاسی274 ،

استفاده کنندگان فضا774 ،

اقتصاد شهر474 ،

استنتاج فازی244 ،

اقتصاد شهری454 ،447 ،

آسفالت444 ،

اقشار آسیب پذیر444 ،

اسکان744 ،

اقشار کم درآمد445 ،

اسکان غیر رسمی247 ،444 ،

اقلیم747 ،

اسالمشهر275 ،

اقلیم گرم و خشک444 ،

آسیب اجتماعی742 ،

اقلیم معماری444 ،

آسیب پذیری474 ،744 ،

اکسایش474 ،

آسیب های شهری444 ،

اکوتوریسم774 ،
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اکوسیستم744 ،

آنالیز ریسک444 ،

اکولوژی745 ،742 ،

آنالیز فیزیکی445 ،

آگاهی244 ،

انتقال474 ،

اگروتوریسم444 ،

انحرافات اخالقی757 ،

الگوریتم تک پنجره442 ،

اندازه گیری پراکنده رویی445 ،

الگوریتم های سلسله مراتبی744 ،

انرژی444 ،747 ،

الگوی آموزش برای توسعه پایدار44 ،

انرژی باد744 ،745 ،

الگوی مدیریتی معابر454 ،

انرژی خورشیدی444 ،

آلودگی744 ،

انرژی ساختمان744 ،

آلودگی زیست محیطی447 ،

انرژی شهری244 ،

آلودگی صوتی444 ،744 ،

انرژی های تجدیدپذیر427 ،

آلودگی محیط زیست447 ،444 ،

انسان شهری444 ،

آلودگی محیطی و انسانی444 ،

انسان و رفتار مجرمانه444 ،

آلودگی هوا742 ،

انسجام454 ،

الیاف  MDFپسماند444 ،

انسجام اجتماعی454 ،

اماکن مذهبی و فرهنگی757 ،

انعطاف444 ،

امام جماعت47 ،

انعطاف پذیری744 ،744 ،

امامزاده حسن742 ،

انگیزه اقتصادی454 ،

امکان سنجی744 ،

انواع سیستم حمل و نقل شهری474 ،

امکانپذیری444 ،

انواع گردشکری44 ،

امنیت454 ،444 ،444 ،244 ،

اهداف ارگونومی442 ،

امنیت اجتمااعی454 ،

اوراق مشارکت424 ،

امنیت محلی447 ،

اوقات فراغت744 ،44 ،

آموزش447 ،444 ،454 ،

اولویت بندی244 ،

آموزش شهروندی454 ،755 ،

اولویت بندی خدمات دولتی244 ،

آموزش مادام العمر44 ،

ایران472 ،247 ،744 ،745 ،

آموزش مهارت های زندگی444 ،

ایرانی442 ،

آموزش های شهروندی444 ،

ایرانی و اسالمی454 ،

آنالیز آماری754 ،

ایستگاه444 ،
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ایستگاه انتقال پسماند744 ،

بافت تاریخی472 ،

ایستگاه تفکیک زباله442 ،

بافت شهری444 ،

ایستگاه خدمات شهری442 ،445 ،

بافت شهری تاریخی442 ،

ایمنی447 ،744 ،744 ،

بافت فرسوده444 ،445 ،444 ،447 ،475 ،454 ،

ایمنی عابر پیاده444 ،

بافت فرسوده شهری454 ،455 ،

اینترنت24 ،

بافت های آسیب پذیر474 ،

آینده پژوهی444 ،

بافت های تاریخی شهری425 ،

آینده نگری444 ،

بافت های نابسامان شهری445 ،

آیین های مذهبی247 ،

بافتهای فرسوده444 ،

باد747 ،

بام سبز742 ،

بارومتریک سطح454 ،

بانک477 ،454 ،

بازار زنجان445 ،

بانک442 ،

بازار مبل474 ،

باورهای مذهبی757 ،

بازاریابی752 ،

بتن444 ،

بازاریابی آنالین44 ،

بتن رنگی444 ،

بازاریابی شهری44 ،

بتن غیر متعارف444 ،

بازاریابی مکان44 ،

بحران444 ،444 ،445 ،424 ،444 ،744 ،744 ،

بازآفرینی442 ،424 ،444 ،474 ،

بخش خصوصی444 ،

بازآفرینی شهری444 ،

برجستگی444 ،

بازپخت شبیه سازی شده444 ،

بررسی و ساماندهی244 ،

بازرسی فنی444 ،

برق بادی745 ،

بازسازی444 ،44 ،

برنامه جامع نور244 ،

بازی444 ،

برنامه ریزی244 ،474 ،44 ،

بازیابی444 ،

برنامه ریزی استراتژیک444 ،244 ،444 ،

بازیافت474 ،444 ،445 ،744 ،

برنامه ریزی توسعه منطقه ای422 ،

بازیافت پسماندهای شهری444 ،

برنامه ریزی خطی444 ،

بازیافت زمین444 ،445 ،

برنامه ریزی دولتی444 ،

باغ442 ،

برنامه ریزی روستایی444 ،

باغ بانوان44 ،

برنامه ریزی ساخت444 ،
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برنامه ریزی سفر45 ،

بوستان744 ،

برنامه ریزی شهر254 ،

بوستان محلی444 ،

برنامه ریزی شهری،444 ،274 ،255 ،424 ،42 ،24 ،
444

بوم424 ،
بوم شناسی سیاسی شهر45 ،

برنامه ریزی فرهنگی47 ،

بی خانمانان744 ،

برنامه ریزی کاربری زمین472 ،

بی سرپناهان744 ،

برنامه ریزی مشارکتی442 ،

بیوگاز444 ،474 ،

برنامه های شهرداری724 ،

بیوگرافی454 ،

برنامهریزی سازشی424 ،

پارک علم و فناوری مجازی47 ،

برنامهریزی کاربری زمین شهری444 ،

پارک های شهری444 ،

برند شهری44 ،44 ،

پارکهای شهری424 ،

برون سپاری444 ،

پارکینگ444 ،

بزه سرقت445 ،

پاسخ گویی244 ،

بزهکاری447 ،444 ،

پاسخدهندگی445 ،

بزهکاری454 ،

پاسخگویی475 ،444 ،444 ،

بلوار معلم454 ،

پایبندی درونی44 ،

بلوغ247 ،

پایداری454 ،274 ،447 ،444 ،744 ،45 ،

بنا و ساختمان444 ،

پایداری اجتماعی477 ،

بهبود فضای کسب و کار44 ،

پایداری زیست محیطی474 ،

بهداشت744 ،

پایداری شهری444 ،

بهداشت روانی-جسمانی444 ،

پایداری کاربری زمین744 ،

بهداشت شهری444 ،

پایداری گردشگری444 ،

بهرهوری سازمانی244 ،

پایگاه اجتماعی447 ،

بهسازی445 ،247 ،444 ،474 ،474 ،

پایندی بیرونی44 ،

بهسازی و نوسازی424 ،

پخش بتون آماده444 ،.

بهینه سازی444 ،442 ،

پدافند غیر عامل244 ،444 ،

بهینه سازی مصرف انرژی742 ،747 ،

پدیدار شناسی777 ،

بودجه245 ،

پراکنده رویی747 ،

بودجه ریزی472 ،

پراکنده رویی شهری445 ،
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پراکنش شهری454 ،

پیادهمداری444 ،

پردازش454 ،

پیامد اجتماعی242 ،

پردازش تصویر44 ،

پیشگیری447 ،474 ،

پردیس دانشگاهی444 ،

پیشگیری وضعی447 ،

پرکننده 744 ،Gap

پیک ترافیک754 ،

پروژه447 ،445 ،

پیگمنت سرامیکی444 ،

پروژه های حمل و نقل درون شهری444 ،

پیوند فضایی444 ،

پروژه های عمرانی444 ،

تابآوری محیط744 ،

پروژه های مشارکتی شهردار444 ،

تاپسیس444 ،

پروژههای توسعه شهری444 ،444 ،

تاثیر سنجی ترافیکی444 ،

پسماند442 ،444 ،445 ،444 ،445 ،474 ،

تاثیرات بودجهای442 ،

پسماند جامد شهری447 ،442 ،

تأثیرات روانی744 ،

پسماند حفاری454 ،454 ،

تاخیر444 ،

پسماند زائد744 ،

تاسیسات گردشگری744 ،

پسماند شهری454 ،

تأسیسات و تجهیزات شهری754 ،754 ،44 ،

پسماندهای جامد شهری744 ،

تاکسونومی عددی474 ،

پسماندهای ساختمانی444 ،

تأمین مالی474 ،

پشتیبانی سرویس24 ،

تأمین مالی نوین774 ،

پنجره زمانی444 ،

تامین منابع424 ،

پهنهبندی خطر پرتوی444 ،

تجارب جهانی472 ،

پوشش ( )NDVIگیاهی45 ،

تجهزات شهری444 ،

پویایی سیستم444 ،

تحلیل275 ،

پویایی شهری24 ،

تحلیل بودجه472 ،

پیاده444 ،

تحلیل پوششی داده ها244 ،

پیاده پذیری454 ،

تحلیل خوشهای444 ،

پیاده راه شهری444 ،

تحلیل رابطه ای خاکستری444 ،

پیاده راه ها745 ،

تحلیل عاملی474 ،424 ،444 ،744 ،725 ،

پیاده رو سازی454 ،

تحلیل فضایی444 ،424 ،442 ،442 ،244 ،445 ،

پیاده مداری274 ،

تحول445 ،

نمایه کلیدواژگان آثار 447 

تحوالت کالبدی44 ،

تعلق424 ،

تحوالت کالبدی فضایی444 ،

تعلق اجتماعی445 ،

تخته فیبر با دانسیته متوسط444 ،

تعهد244 ،

تخلفات444 ،

تغذیه444 ،

تخلفات ساختمانی245 ،444 ،

تغییر کاربری اراضی744 ،

تخلیه444 ،

تفکیک445 ،

تداخل سنجی744 ،

تفکر تاب آوری742 ،

تراز معادل صدا444 ،

تفکیک744 ،

ترافیک424 ،47 ،

تفکیک زباله442 ،

تراکم خالص254 ،

تقاضا444 ،

تربیت اجتماعی44 ،

تکنولوژی 444 ،ITS

ترک خوردگی424 ،

تکنولوژی بومی424 ،

ترک سیگار44 ،

تکنولوژی حمل ونقل444 ،

ترمز دینامیک444 ،

تکنولوژی های برتر444 ،

تروریسم777 ،

تکنولوژی هوشمند444 ،447 ،

ترویج44 ،

تکنیک44 ،

تشخیص خرابی44 ،

تکنیکهای مشارکت444 ،

تصادفات444 ،

تکنینک تاپسیس442 ،

تصادفات درون شهری474 ،

تلویزیون و خصوصیات آن444 ،

تصمیم گیری444 ،444 ،

تمرکز زدایی474 ،

تصمیم گیری چند معیاره444 ،444 ،

تمرکز زدایی244 ،

تصویر ذهنی444 ،

تمرکز گرایی244 ،

تعادل بین وظیفه و اختیار247 ،

تمرکز گرایی مهاجرت های قومی444 ،

تعالیم اسالمی445 ،

تمرکززدایی447 ،

تعامل444 ،444 ،

تمرکزگرایی242 ،

تعامالت اجتماعی444 ،445 ،

تملک امالک475 ،

تعامالت انسانی745 ،

تنوع242 ،

تعدیل دما742 ،

تنوع و پیچیدگی ضروری457 ،

تعریف خشم444 ،
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تهران،445 ،445 ،475 ،744 ،747 ،744 ،754 ،47 ،
474 ،474 ،444 ،444 ،244 ،444 ،444

توسعه گردشگری752 ،

تواناسازنده454 ،

توسعه منابع انسانی445 ،

توانمند سازی247 ،

توسعه مناطق444 ،

توانمندسازی444 ،244 ،245 ،444 ،747 ،

توسعه نامتوازن444 ،

توانمندی424 ،

توسعه و درآمد زایی پایدار444 ،

تورم444 ،

توسعه یافتگی444 ،

تورهای گردشگری42 ،

توسعهی اجتماعی444 ،

توریست744 ،

توسعهی اقتصادی444 ،

توریسم444 ،

توسعهی شهری پایدار444 ،

توزیع خدمات شهری277 ،

تولید445 ،

توزیع فضایی444 ،

تولید ملی742 ،

توزیع فضایی جمیعت445 ،

تولید ناخالص داخلی244 ،

توسعه،444 ،425 ،454 ،247 ،444 ،744 ،44 ،44 ،
474

تولید همزمان برق و حرارات و سرما444 ،

توسعه اجتماع محلی454 ،244 ،44 ،
توسعه اجتماعی444 ،444 ،
توسعه اجتماعی و فرهنگی422 ،
توسعه اقتصاد شهری444 ،
توسعه اقتصادی444 ،474 ،444 ،474 ،742 ،45 ،

توسعه کالنشهرها44 ،

تونل زمان754 ،
تونل طویل ریلی442 ،
تیپ شخصیتی 244 ،A
تیپ شخصیتی244 ،B
تئوری سازی445 ،
ثروت شهری447 ،

توسعه پایدار،474 ،745 ،722 ،744 ،744 ،752 ،47 ،
،424 ،424 ،444 ،474 ،472 ،477 ،424 ،425
،447 ،474 ،444 ،444 ،444 ،255 ،447 ،444
444

جامعه شناسی شهری444 ،

توسعه پایدار شهری474 ،444 ،744 ،

جامعه ی شبکه ای455 ،

توسعه توریسم724 ،

جامعهشناسی شهری447 ،

توسعه خدماتی444 ،

جامعۀ کوتاهمدت427 ،

توسعه شهری424 ،427 ،744 ،744 ،

جداره شهری244 ،

توسعه شهری دانش مبنا254 ،

جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی427 ،

توسعه شهری در ایران455 ،

جرایم مواد مخدر442 ،

جامع444 ،
جامعه447 ،

نمایه کلیدواژگان آثار 444 

جرایم مواد مخدر و سرقت445 ،

حسابرسی کامپیوتری424 ،

جرم444 ،447 ،444 ،444 ،

حضور پذیری774 ،

جریان ترافیک474 ،

حفاظت425 ،444 ،

جزایر حرارتی442 ،

حق44 ،

جمع آوری442 ،

حقوق444 ،44 ،

جمع آوری آبهای سطحی444 ،

حقوق شهرسازی مدیریت شهری244 ،

جمعیتپذیری754 ،

حقوق شهروندی444 ،247 ،244 ،755 ،

جمکران744 ،

حکمروایی شهری474 ،

جهانگردی474 ،

حکمروایی خوب شهری454 ،

جهانی سازی444 ،

حکمروایی شهری275 ،

جهانی شدن444 ،44 ،44 ،44 ،22 ،

حلقههای بازخور444 ،

جهانیشدن اقتصاد44 ،

حمل برگشتی444 ،

جوانان47 ،

حمل و نقل444 ،474 ،

جوندگان444 ،

حمل و نقل پایدار444 ،

چابکی454 ،244 ،

حمل و نقل شهری447 ،457 ،

چارچوب یکپارچه425 ،

حمل و نقل عمومی242 ،244 ،444 ،472 ،

چشم انداز444 ،

حمل و نقل هوشمند444 ،

چشم انداز توسعه سیستم مدیریت شهری245 ،

حملونقل همگانی444 ،

چهار چوب24 ،

حوادث444 ،

حاشیه نشینی444 ،444 ،444 ،474 ،744 ،

حوزه های ماموریتی هشت گانه244 ،

حاکمیت محلی447 ،

خاطره جمعی454 ،

حجم تجارت خارجی44 ،

خاطره ذهنی454 ،

حدود رشد شهری254 ،

خانه های تاریخی444 ،

حریم274 ،

خانواده44 ،

حریم گسل424 ،

خانوار447 ،

حریم منطقه  4تهران722 ،

خاورمیانه44 ،

حس تعلق247 ،

خدمات474 ،245 ،447 ،754 ،

حس مکان442 ،444 ،244 ،244 ،457 ،

خدمات اداری242 ،

حساب های منطقه ای444 ،

خدمات ایمنی444 ،
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خدمات اینترنتی774 ،

دلبستگی به محله45 ،

خدمات پیشرفتۀ24 ،

دمای سطح424 ،

خدمات رفاهی442 ،

دمای سطح زمین444 ،

خدمات شهری444 ،444 ،44 ،44 ،

دموکراسی447 ،

خرابی آسفالت44 ،

دهکده شهر274 ،

خرم آباد745 ،

دوچرخه444 ،

خط مشی44 ،

دوره اسالمی444 ،

خطر744 ،

دولت الکترونیک44 ،

خطوط انبوه بر444 ،

دولت محلی444 ،

خالقیت444 ،

دیپلماسی شهری744 ،744 ،

خوانایی754 ،

دیدگاه244 ،

خود ارزیابی44 ،

دیدگاهها44 ،

خودروی برقی جمع آوری زباله744 ،

دیوار سبز744 ،

خورشید744 ،

دیوارنگاری454 ،

خیابان  45تیر725 ،

ذخائر توسعه و نوسازی444 ،

داده کاوی445 ،

ذهنیت447 ،

دانش محوری444 ،

ذینفعان454 ،

درآمد زایی444 ،

راهآهن برقی442 ،

درونی کردن ارزشها447 ،

راهبر444 ،

دزفول444 ،

راهبرد427 ،445 ،

دسترسی745 ،

راهبردها444 ،

دسترسی پذیری447 ،

راهبردهای تقویت745 ،

دستگاه اجرایی444 ،

راهکار442 ،445 ،744 ،

دستگاه خودپرداز477 ،

رایانش انسان424 ،

دسته بندی خدمات244 ،

رتبه بندی475 ،

دعوت کنندگی457 ،

رژیم باد744 ،

دفاتر خدمات الکترونیک244 ،

رسانه447 ،

دفع444 ،744 ،

رسانه جمعی242 ،

دفع پسماند454 ،

رسانه شهری444 ،

نمایه کلیدواژگان آثار 444 

رشد اقتصادی447 ،

ریسک در حمل و نقل474 ،

رشد ترک444 ،

زلزله424 ،744 ،744 ،744 ،

رشد شهری254 ،

زمینه های اجتماعی و فرهنگی محله444 ،

رضایت474 ،474 ،474 ،447 ،445 ،

زنان454 ،444 ،744 ،

رضایت شغلی424 ،244 ،754 ،

زنان شاغل425 ،

رضایت ورزش همگانی444 ،

زنجان745 ،

رضایتمندی445 ،744 ،

زنجیره عرضه چابک454 ،

رضایتمندی سکونتی444 ،

زندگی اجتماعی444 ،

رفتار شهروندی444 ،

زندگی روزمره775 ،

رفتار شهروندی سازمانی244 ،

زندگی شهری744 ،

رقابت پذیری22 ،

زورخانه474 ،

رهبری تحول گرا244 ،

زیر ساخت45 ،

رهیافت اندک افزا274 ،

زیر ساخت های تئوریک445 ،

روابط اجتماعی747 ،

زیرساخت ها744 ،

رواناب442 ،

زیرساخت های فیزیکی742 ،

روانشناسی424 ،

زیست شناسی454 ،

روستا274 ،445 ،45 ،

زئومورفولوژی شهری444 ،

روستای آورگان45 ،

ژئومورفولوژی744 ،

روسیه444 ،،

ساحل444 ،

روش 442 ،A.H.P

ساخت و ساز غیر اصولی424 ،

روش 444 ،EPC

ساخت و ساز غیر مجاز245 ،

روش آگاهی دهنده – ارعابی44 ،

ساختار اصلی444 ،،

روش دلفی444 ،

ساختار فضایی445 ،

روش مصاحبه انگیزشی44 ،

ساز و کار عملیاتی444 ،

رویکرد تنظیم دوباره زمین424 ،

سازگاری و همجواری244 ،

رویکرد دارایی مبنا244 ،

سازمان شهرداری مبتنی بر جمع سپاری424 ،

رویکرد ذهنی444 ،

سازمان فضایی شبکه444 ،

رویکرد سپتد445 ،

سازمان نظام مهندسی خراسان472 ،

ریزش744 ،

سازمان ها724 ،

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

سازمان ورزش و تندرستی742 ،

سطح بندی424 ،

سازماندهی فضایی275 ،

سکونتگاه های غیر رسمی744 ،

سازه های الستیکی744 ،

سکونتگاههای غیر رسمی747 ،

سالمندی44 ،

سکونتگاه غیر رسمی444 ،

سالن های ورزشی سر پوشیده474 ،

سکونتگاه های غیررسمی445 ،444 ،

ساماندهی454 ،444 ،444 ،475 ،454 ،744 ،44 ،

سکونتگاههای غیررسمی444 ،

سامانه تصمیم یار445 ،

سالمت444 ،445 ،

سامانه مدیریت انرژی ساختمان424 ،

سالمت عمومی444 ،

سامانه مدیریت شهری 444 ،744

سالمت فیزیکی425 ،

سایبر244 ،

سلسله مراتب444 ،42 ،

سبب شناسی777 ،

سلولهای خودکار شهری454 ،

سبک های تصمیم گیری424 ،

سمنان472 ،

سد744 ،744 ،

سمیت454 ،

سدهای الستیکی744 ،744 ،

سناریو424 ،

سرانه445 ،724 ،

سنجش صدا754 ،

سرای محله244 ،

سنجش میزان رضایتمندی444 ،

سردشت744 ،

سنجش و ارزیابی244 ،

سرزندگی424 ،725 ،774 ،

سند چشم انداز44 ،

سرزندگی اجتماعی -اقتصادی442 ،

سند ملی474 ،

سرزندگی اقتصادی444 ،

سنقر444 ،244 ،

سرمایه اجتماعی،422 ،424 ،444 ،244 ،724 ،44 ،
454 ،447 ،444 ،444 ،444 ،444 ،445

سنندج444 ،
سهامدار پروژه424 ،

سرمایه داری444 ،

سوانح طبیعی472 ،

سرمایه فرهنگی422 ،425 ،

سوپر خازن444 ،

سرمایه گذاری442 ،444 ،442 ،

سوخت جایگزین744 ،

سرمایه نهادی444 ،444 ،

سوختهای فسیلی457 ،

سرمایه های اجتماعی444 ،

سوسک طوقه خوارسیاه454 ،

سرمایهگذاری خارجی744 ،

سوسیالیسم444 ،

سرمیدان444 ،

سیاستها424 ،

نمایه کلیدواژگان آثار 444 

سیستم 444 ،BOT

شاخه رفتاری444 ،

سیستم 444 ،GPS

شاخه زمینه ای444 ،

سیستم اطالعات جغرافیایی444 ،427 ،724 ،

شاخه ساختاری444 ،

سیستم اطالعات مکانی444 ،

شایستگی444 ،

سیستم بهداشت ایمنی و محیط زیست444 ،

شبکه444 ،

سیستم پشتیبان تصمیم444 ،

شبکه عصبی444 ،244 ،

سیستم پشتیبان تصمیم گیری455 ،

شبکه فردی محلی و فرامحلی45 ،

سیستم توصیهگر45 ،

شبکه های رادیویی و تلویزیونی447 ،

سیستم حمل و نقل هوشمند442 ،

شبیه سازی سه بعدی45 ،

سیستم دربهای محافظ سکو744 ،

شبیهسازی444 ،

سیستم سه عاملی444 ،

شخصیت244 ،

سیستم قطار شهری447 ،

شرکت عمران754 ،

سیستم مدیریت امنیت اطالعات44 ،

شناخت474 ،

سیستم های جامع حمل و نقل شهری444 ،

شناسایی ریسک444 ،

سیستم هشدار اولیه موج445 ،P

شناسایی فرصت477 ،

سیستمها442 ،

شهر442 ،444 ،444 ،454 ،445 ،474 ،44 ،24 ،

سیستمهای ذخیره انرژی444 ،

شهر اسالمی447 ،442 ،247 ،

سیل744 ،

شهر الکترونیک242 ،

سیمای سرزمین744 ،

شهر الکترونیک454 ،44 ،

سیمای شهری425 ،

شهر انسانی444 ،

سئول424 ،

شهر ایرانی24 ،

شاخص444 ،444 ،42 ،

شهر پایدار425 ،724 ،

شاخص ذهنی744 ،

شهر تهران454 ،444 ،454 ،447 ،

شاخص صدای ترافیک444 ،

شهر جدید444 ،

شاخص نرمال شده45 ،

شهر جدید آلمر24 ،

شاخص های امنیت اطالعات44 ،

شهر جهانی44 ،

شاخص های توسعه یافتگی474 ،

شهر دانش44 ،

شاخصها444 ،

شهر صالح442 ،

شاخصهای استراتژیک445 ،

شهر فشرده454 ،

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

شهر قزوین444 ،

شهروند الکترونیک44 ،

شهر قم444 ،

شهروند فعال244 ،44 ،

شهر هوشمند42 ،

شهروندان445 ،474 ،245 ،444 ،745 ،

شهر242 ،،

شهروندگرایی47 ،

شهراسالمی44 ،

شهروندی455 ،44 ،

شهرتهران247 ،

شهروندی فعال454 ،

شهردار244 ،

شوراها242 ،

شهردار مدرسه454 ،

شورای سالمت454 ،

شهرداری،442 ،474 ،247 ،444 ،444 ،724 ،744 ،
444 ،474 ،474 ،447 ،442 ،444 ،445

شورایاران244 ،

شهرداری تهران،444 ،444 ،452 ،244 ،742 ،744 ،
424 ،472
شهرداری شیراز444 ،
شهرداری مشهد244 ،
شهرداری منطقه  72تهران244 ،
شهرداری ها244 ،
شهرداریها244 ،
شهرسازی444 ،427 ،444 ،444 ،444 ،444 ،
شهرسازی اسالمی744 ،24 ،
شهرسازی ایرانی744 ،
شهرسازی بومی444 ،
شهرک بهشتی274 ،
شهرگرایی24 ،
شهرنشینی444 ،744 ،
شهرهای اقماری444 ،
شهرهای جدید244 ،444 ،
شهرهای جهانی24 ،
شهروند،445 ،445 ،444 ،247 ،242 ،755 ،44 ،47 ،
447 ،455 ،444
شهروند الکترونیکی44 ،

شورایاری ها244 ،
شیب444 ،
شیرابه444 ،474 ،
شیراز444 ،274 ،
صرفه جویی745 ،
صنعت سیمان744 ،
صنعت نساجی444 ،
صنوبر454 ،
ضریب دید به آسمان424 ،
ضوابط و مقررات444 ،
طبقه اجتماعی244 ،
طراحی425 ،444 ،
طراحی شبکه444 ،
طراحی شهری447 ،254 ،254 ،
طراحی شهری انفعالی444 ،
طراحی فضای سبز444 ،
طراحی معماری447 ،
طرح تفصیلی724 ،
طرح جامع تهران744 ،
طرح شهردار مدرسه444 ،

نمایه کلیدواژگان آثار 444 

طرح محله مجازی45 ،

فردگرایی724 ،

طرح نوسازی مشارکتی454 ،

فرسودگی444 ،

طرح های برنامه ریزی444 ،

فرسودگی کالبدی472 ،

طرح های موضعی424 ،

فرصت477 ،

ظرفیت444 ،444 ،

فرهنگ447 ،444 ،427 ،442 ،444 ،424 ،445 ،

ظرفیت سازی244 ،

فرهنگ آپارتمان نشینی744 ،

ظرفیت فرهنگی452 ،

فرهنگ اسالم24 ،

عابرین پیاده744 ،

فرهنگ بومی757 ،

عامل انسانی424 ،

فرهنگ رونده447 ،

عدالت اجتماعی424 ،442 ،

فرهنگ سلطه طلب757 ،

عدالت جنسیتی444 ،

فرهنگ شهری242 ،

عدالت سازمانی754 ،

فرهنگی444 ،

عدالت محوری454 ،

فروش متری424 ،

عدم تمرکزگرایی242 ،

فرونشست744 ،

عدم قطعیت444 ،

فضا445 ،

عالقه اجتماعی444 ،

فضاهای پارک424 ،

علت العلل ارسطویی444 ،

فضاهای شهری454 ،444 ،444 ،774 ،

عمر ساختمان472 ،

فضاهای عمومی454 ،444 ،445 ،

عملکرد خانواده447 ،

فضاهای عمومی شهری454 ،

عملکرد رانندگان444 ،

فضاهای ناسالم744 ،

عملکرد شغلی کارکنان244 ،

فضاهای ورزشی724 ،

عناصر فرهنگ447 ،

فضاهای ورزشی روباز474 ،

عناصر محتوایی274 ،

فضای امن447 ،

عینیت447 ،

فضای زیرزمینی447 ،

فاجعه444 ،

فضای سبز444 ،444 ،

فازی744 ،

فضای سبز شهری747 ،45 ،

فرایند تحلیل42 ،

فضای سبز عمودی447 ،744 ،

فرایند تحلیل سلسله مراتبی454 ،

فضای شهری،444 ،425 ،454 ،444 ،745 ،47 ،
444 ،444 ،444 ،444

فرآیند مدیریت پسماند474 ،

  445چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

فضای عمومی444 ،

کار تیمی444 ،

فضای عمومی شهری کوچک444 ،

کارآفرینی474 ،

فضیلت سازمانی444 ،

کارآفرینی اجتماعی445 ،

فقر444 ،

کارآفرینی شهری444 ،

فقه44 ،

کارآفرینی منطقه ای447 ،

فلزات سنگین454 ،

کاربرد درختان444 ،

فن آوری های نوین ارتباطی24 ،

کاربرد و پیاده سازی ارگونومی442 ،

فناوری 44 ،PMS

کاربری اراضی445 ،

فناوری اطالعات244 ،44 ،24 ،

کاربری اراضی شهری255 ،424 ،

فناوری نوین444 ،

کاربری زمین شهری244 ،

فناوری های نوین454 ،

کاربری و پوشش اراضی442 ،

فناوریها447 ،

کاربری/پوشش444 ،

قابلیت تطبیق پذیری444 ،

کارخانه پردازش444 ،

قابلیت سنجی گردشگری745 ،

کارگاه ساختمانی742 ،

قابلیت های چابکی244 ،

کالبد444 ،

قانون مداری455 ،

کالبد شهری424 ،

قصد ترک خدمت754 ،

کانون ارزیابی ارتقایی مدیران444 ،

قصد خرید772 ،

کانون های جرم خیز442 ،444 ،

قطار444 ،

کج رفتاری جنسی757 ،

قطار سریعالسیر442 ،

کرج747 ،

قوانین245 ،444 ،

کسب و کار444 ،

قیمت گذاری444 ،

کسب و کارهای کوچک47 ،

کارت امتیازی متوازن244 ،444 ،

کشف نقاط پرترافیک شهر خوشه بندی گرافها445 ،

کاهش هزینه474 ،

کف سازی444 ،

کفشک کامپوزیتی424 ،

کل شهر455 ،

کالن شهر تهران274 ،

کالن شهر245 ،742 ،

کمپوست474 ،

کالن شهر تهران444 ،

کنترل موش444 ،

کالنشهر اصفهان444 ،

کوهستان444 ،

کالنشهر تهران444 ،744 ،44 ،44 ،24 ،

نمایه کلیدواژگان آثار 447 

کالنشهر ها442 ،

گستره مدیریت خطر474 ،

کالنشهرها424 ،

گسل تبریز424 ،

کمپوست444 ،474 ،

گورستانهای محلی444 ،

کنترل454 ،

گونه بندی بافت444 ،

کنترل آفت747 ،

لجستیک تیمهای امدادی444 ،

کنترل هوشمند تجهیزات424 ،

لغزش744 ،

کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی757 ،

مالیات بر ارزش افزوده444 ،

کنشگران فضاهای فرهنگی452 ،

مالیات سبز474 ،

کودک744 ،44 ،

مبانی حکمی24 ،

کیفیت444 ،

مبانی نظری472 ،

کیفیت زندگی،425 ،244 ،424 ،744 ،744 ،747 ،
444

مبلمان و فضای شهری454 ،
مترو447 ،475 ،444 ،457 ،

کیفیت زندگی شهری42 ،

متقاعدسازی444 ،

کیفیت ساخت و ساز472 ،

متن فضایی زیارت442 ،

کیفیت عینی زندگی44 ،

مجازی24 ،

کیفیت محیط445 ،444 ،

مجتمع های خدمات شهری242 ،

کیفیت محیط شهری744 ،

محتوا444 ،

گذر مروی44 ،

محدود سازی رشد254 ،

گرافیت444 ،

محدوده زوج و فرد444 ،

گرانولسازی454 ،

محدوده سایش474 ،

گردشگری724 ،774 ،754 ،752 ،45 ،45 ،

محدوده شهر252 ،

گردشگری پایدار447 ،722 ،

محصول گردشگری شهری724 ،

گردشگری شهری444 ،474 ،745 ،724 ،744 ،

محله474 ،444 ،247 ،744 ،754 ،

گردشگری فرهنگی447 ،

محله اتابک445 ،

گردشگری ورزشی744 ،777 ،

محله پایدار444 ،

گرمخانه744 ،

محله محوری444 ،444 ،

گروه های گردشگری42 ،

محله مینای جنوبی244 ،

گروههای کمدرآمد شهری454 ،

محله نازی آباد444 ،

گسترش فیزیکی شهر444 ،

محور شمال غرب274 ،

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

محیط (طبیعی) اکولوژیک424 ،

مدیریت بحران،444 ،744 ،744 ،744 ،744 ،744 ،
444 ،444

محیط زیست،447 ،444 ،474 ،457 ،744 ،744 ،
444 ،444 ،444 ،444 ،427 ،425

مدیریت پایدار444 ،
مدیریت پروژه شبیه سازی244 ،

محیط زیست شهری444 ،

مدیریت پژوهش744 ،

محیط سکونت445 ،

مدیریت پسماند474 ،444 ،444 ،454 ،744 ،744 ،

محیط شهری444 ،

مدیریت پسماند شهری444 ،

مخازن زیرزمینی447 ،

مدیریت توسعه444 ،

مخازن شهری447 ،

مدیریت حمل ونقل شهری444 ،

مخازن هاضم454 ،

مدیریت رشد252 ،

مخاطرات شهری444 ،

مدیریت ریسک444 ،474 ،

مخاطره744 ،

مدیریت ریسک474 ،

مدل 444 ،PPR

مدیریت سیالب455 ،

مدل امیخته خط مشی گذاری457 ،

مدیریت شهری،444 ،444 ،744 ،774 ،44 ،42 ،
،477 ،475 ،245 ،245 ،242 ،242 ،444 ،444
474 ،444 ،444 ،447 ،444 ،424 ،444 ،472

محیط بصری244 ،

مدل آنالیز ترکیب طیفی444 ،
مدل آنتروپی شانون454 ،
مدل بندی پوششی442 ،
مدل تعالی سازمانی44 ،
مدل سوات444 ،
مدل شاین444 ،
مدل ماتریسی گولر ،محل244 ،
مدلسازی445 ،744 ،
مدیران مجموعه ورزشی424 ،
مدیریت454 ،244 ،
مدیریت آب شهری424 ،
مدیریت آپارتمان744 ،
مدیریت ارتباط755 ،
مدیریت استراتژیک244 ،
مدیریت انرژی444 ،

مدیریت فراغت744 ،
مدیریت فرایند احیا442 ،
مدیریت کیفیت جامع44 ،
مدیریت مترو447 ،
مدیریت محله452 ،
مدیریت محله محور447 ،474 ،
مدیریت هزینه445 ،
مدیریت یکپارچه444 ،
مراسم مذهبی دهه محرم447 ،
مراکز تجاری474 ،
مراکز مالی و تجاری475 ،
مساجد محلی444 ،
مستند سازی444 ،
مستندسازی774 ،

نمایه کلیدواژگان آثار 444 

مسجد474 ،444 ،47 ،

مشکالت744 ،

مسکن444 ،444 ،754 ،

مشکالت ترافیکی444 ،

مسکن اجتماعی254 ،

مشکالت خدمات444 ،

مسکن شهر444 ،445 ،

مصالح ساختمانی754 ،

مسکن مهر شهری454 ،

مصرف انرژی444 ،

مسیرهای گردشگری42 ،

مصونیت شهرداری244 ،

مسیریابی وسیله نقلیه444 ،

مطالعه تطبیقی452 ،

مسیل474 ،

مطلوبیت نماهای شهری445 ،

مسئولیت اجتماعی44 ،44 ،

معامالت عمده444 ،

مسئولیت پذیری455 ،

معاونت شهرسازی و معماری444 ،

مسئولیت پذیری اجتماعی454 ،

معضل744 ،

مشارکت442 ،444 ،442 ،245 ،444 ،445 ،

معلولین244 ،

مشارکت شهروندی444 ،

معماری444 ،254 ،444 ،747 ،

مشارکتهای مردمی427 ،

معماری بومی444 ،

مشارکت،442 ،445 ،444 ،444 ،442 ،444 ،454 ،
447 ،445 ،444 ،444

معماری پایدار444 ،
معماری پیشرفته444 ،

مشارکت اجتماعی447 ،444 ،454 ،

معماری سنتی444 ،

مشارکت اقتصادی و سیاسی447 ،

معماری معاصر ایران427 ،

مشارکت پذیری455 ،444 ،

معماری منظر254 ،

مشارکت جمعی454 ،

معنا444 ،

مشارکت سیاسی انتخاباتی444 ،

معیارهای کیفیت774 ،

مشارکت شهروندی444 ،444 ،444 ،

مفهوم آموزش444 ،

مشارکت شهری445 ،

مقررات ملی ساختمان472 ،

مشارکت عمومی444 ،

مکان سازی254 ،254 ،

مشارکت عمومی -خصوصی(444 ،)PPP

مکان444 ،424 ،

مشارکت محلی444 ،

مکان سازی444 ،

مشارکت مردمی247 ،

مکان شهری442 ،

مشارکت همکارانه442 ،

مکان یابی744 ،

مشاغل مزاحم و آالینده454 ،

مکانیابی442 ،444 ،

  442چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

مکانیزاسیون خدمات شهری444 ،

مهاجرت447 ،444 ،474 ،744 ،

منابع اسالمی774 ،

مهاجرت معکوس424 ،

منابع انسانی244 ،

مهار (تحدید) شهری252 ،

منابع طبیعی447 ،774 ،

مهارت کنترل خشم444 ،

منابع فسیلی427 ،

مهندسی ارزش444 ،424 ،

مناطق  7و  74شهرداری تهران444 ،

مهندسی سد744 ،

مناطق مسکونی747 ،

مهندسی ممیزی اطالعات444 ،

مناقصه444 ،

موانع ساختاری444 ،

مناقصه اختیاری444 ،

موانع فردی و اجتماعی444 ،

مناقصه عمومی444 ،

موانع و پتانسیل بازیافت زمین444 ،445 ،

مناقصه محدود444 ،

موتور سیکلت444 ،

منش درونی44 ،

موسسه مالی و اعتباری477 ،454 ،

منطق فازی454 ،444 ،

مؤسسه مالی و اعتباری442 ،

منطقه445 ،

موش744 ،

منطقه 744 ،75

موضع یابی44 ،

منطقه 445 ،742 ،74

موفقیت244 ،

منطقه  74شهرداری تهران45 ،

مولفه های زیبایی شناسی ایران444 ،

منطقه  4شهرداری تهران444 ،

مولفه های ظرفیت فرهنگی452 ،

منطقه بندی شهری474 ،

مؤلفه های عینی و ذهنی457 ،

منطقه شهری چندمرکزی444 ،

مولفه های فرهنگی442 ،

منطقه یک تهران245 ،

میادین محلی247 ،

منظر رنگی244 ،

میدان425 ،

منظر سازی شهری444 ،

مینیمم سازی444 ،

منظر شبانه445 ،

نابرابری فضایی444 ،45 ،

منظر شهر تهران447 ،

نابینایان447 ،

منظر شهری244 ،

ناحیه سبز444 ،

منظرشهری754 ،

ناحیه محوری474 ،

منظومه زیارت442 ،

نخاله444 ،

منفعت فردی و اجتماعی444 ،

نرخ سایش474 ،

نمایه کلیدواژگان آثار 444 

نظارت475 ،

هزینه فرصت444 ،

نظارت همگانی444 ،

هم افزایی444 ،

نظام برنامه ریزی ساختاری راهبردی444 ،

همبستگی754 ،

نظام برنامه ریزی فضایی444 ،

همدان444 ،

نظریات774 ،

هندسه445 ،

نظریات حاشیه نشینی444 ،

هنر444 ،

نفت454 ،

هنر شهری445 ،

نقاشی دیواری454 ،775 ،

هنر محیطی445 ،

نقش اقتصادی شهرداری444 ،

هنر و آفرینش گری444 ،

نقلیه ریلی474 ،

هنرهای خیابانی454 ،

نقوش سنتی454 ،

هنرهای شهری444 ،

نما447 ،

هنری444 ،

نمادسازی744 ،

هوازدگی445 ،

نمادها و نشانه ها754 ،

هوش فرهنگی424 ،

نماز47 ،

هوش معنوی44 ،

نمودار فست424 ،

هویت244 ،444 ،775 ،754 ،

نهادهای مدنی247 ،

هویت اسالمی-ایرانی447 ،

نواحی شهری442 ،

هویت شهری444 ،242 ،

نوآوری447 ،444 ،

هویت مکانی444 ،

نورپردازی244 ،445 ،

هویت یابی244 ،

نوسازی444 ،445 ،

واریوگرافی445 ،

نوشهرسازی274 ،

ورزش454 ،744 ،44 ،

نوشهرگرایی444 ،

ورزش بانوان474 ،

نیاز سنجی744 ،

ورزش های بومی و محلی44 ،

نیازسنجی774 ،

ورزش همگانی474 ،474 ،474 ،774 ،

هاضم444 ،474 ،

ورودی457 ،

هزاره سوم444 ،

وسایل ارتباط جمعی444 ،

هزینه24 ،

وسایل بدنسازی پارکی444 ،

هزینه شبکه444 ،

وندالیسم444 ،

  444چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

یافت آباد474 ،
یافتگی نهادهای مدنی247 ،

یکپارچه ساز444 ،

