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داًؾکذُ هؼوبری ٍ ؽْزعبسی ،داًؾگبُ ػلن ٍ صٌؼت ،تْزاى ،ایزاى

برگسارکىىدگان


گريٌ پصيَشی ( IPAPEمُىدسی آمایش پريشٌَای شُری) ،پلیتکىیک شُرسازی ي آمایش ،داوشگاٌ فراوسًا رابًلٍ
فراوسٍ



گريٌ پصيَشی متعامل (مُىدسی تحلیل عًامل آمایش محیظ) ،داوشکدٌ معماری ي شُرسازی ،داوشگاٌ علم ي صىعت
ایران

فراخًان مقالٍ ي وشست مًضًعی
(مُلت ارسال چکیدٌ 01 :شُریًر)0131 ،
گزٍُ پضٍّؾی هتؼبهل(هٌْذعی تحلیل ػَاهل آهبیؼ هحیظ) بب ّوکبری گزٍُ پضٍّؾی هٌْذعی آهبیؼ پزٍصُّبی ؽْزی،
ّوبیؾی دٍ رٍسُ بب هحَریت "پَیبییّبی ؽْزی" را بِ ػٌَاى بخؾی اس عزی کٌفزاًظّبی بیيالوللی "ؽْزعبسی ٍ
جزیبىّبی فضبیی" بزگشار هی کٌذ .بِ ایي ٍعیلِ اس توبهی هحممبى بزای ؽزکت در ّوبیؼ در هحَرّبی ارائِ ؽذُ ٍ ّوچٌیي
پیشىُاد برگساری وشست مًضًعی يیصٌ ،دػَت بِ ػول هیآیذ.
جببِجبییّب ٍ جزیبى ّبی فضبیی ػَاهل هْن تبثیز گذار ٍ عبسهبى دٌّذُ فضب ّغتٌذّ .زگًَِ جببِجبیی چِ ًبؽی اس
حولٍ ًمل ،اعالػبت ٍ داًؼ ٍ چِ ًبؽی اس التصبد ٍ اًزصی ،هزسّب را پؾت عز گذاؽتِ ٍ ًؾبًی اس "پَیبیی فضبیی" اعت کِ در
جبهؼِ ؽبکِای ٍجَد دارد ٍ بب ٍاصگبًی ّوچَى جزیبىّب ٍ رٍابظ تَصیف هیؽَد .بزًبهِریشی بب چٌیي رٍیکزدی ٍ ًگبُ بِ
عزسهیي بِ ػٌَاى یک فضب بب پَیبیّبیی خبؿ کِ در آى جببِجبیی ّبی فضبیی ًِ ٍابغتِ بِ ًشدیکی فیشیکی بلکِ ًتیجِ
رٍابغی اعت کِ هکبىّب را بِ ّن هتصل هیکٌذ؛ بِ ایجبد درکی بْتز اس تحَالت ؽْزی ٍ هٌغمِای کوک هیکٌذ.
ایي ّوبیؼ در ًظز دارد بب بزگشاری ًؾغتّبی هَضَػی ٍ کبرگبُّب بِ هؼزفی جذیذتزیي یبفتِّب در لبلب پضٍّؼّبی ًظزی ٍ
یب هَرد پضٍّؾی در ارتببط بب هحَرّبی هغزح ؽذُ ،بپزداسد.
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محًرَا:
•

بروامٍریسی کالبدی یا بروامٍریسی جریانَا ي ارتباعات؟
 −رٍیکزد ارتببعی در بزًبهِریشی 8هفبّین ،الشاهبت ٍ هَاًغ
 −هؾبرکت در بزًبهِریشی 8حزکت اس "بزًبهِریشی بزای هزدم" بِ عوت "بزًبهِریشی بب هزدم"
 −کٌؼگزاى ؽْزی 8بزًبهِریشی تؼبرضبت ٍ هٌبفغ،
 −هذیزیت ؽْزی ٍ عَداگزی فضبیی در تؼبرض بب حمَق ٍ همزرات ؽْزعبسی

•

تجسیٍ ي تحلیل پیامدَای فضایی تًسعٍ حمل يوقل ریلی
 −پیبهذّبی اجتوبػی -التصبدی ٍ فضبیی-کبلبذی تَعؼِ حولًٍمل ریلی
 −ارسیببی ریغک ٍ آعیبپذیزی در تَعؼِ ؽبکِ حولًٍمل ریلی
 −ایغتگبُّبی هتزٍَّ ،یت ؽْزی ٍ تحَالت جغزافیبی ؽْزی
 −حولًٍمل ٍ تؼبدل فضبیی

•

جابٍجاییَای فضایی در مىاعق مرزی
−
−
−
−

تببدالت التصبدی در هٌبعك هزسی ٍ فزصتّبی تَعؼِ
فزصتّب ،تْذیذات ٍ راّبزدّبی فضبیی در هٌبعك هزسی
ًمؼ بیيالوللی هٌبعك هزسی؛ یکپبرچِعبسی یب تفکیک؟
جببِجبییّبی بیي هزسی ٍ تحَالت اجتوبػی-فزٌّگی

•

کالوشُری شدن ي مىاعق شُری
 −توزکش ٍ پزاکٌذگی فؼبلیتّب در هٌبعك ؽْزی
 −عیبعت ّبی تَعؼِ چٌذهزکشی ٍ تؼبدل فضبیی در هٌبعك ؽْزی (تَعؼِ ؽْزّبی جذیذ)
 −پزاکٌذُ رٍیی ؽْزی ٍ تَعؼِ عکًَتگبُّبی رعوی ٍغیزرعوی ٍ چبلؼ ّبی َّیتی فضب
 −چبلؼّبی هذیزیت ؽْزی ٍ تؼبرضبت کٌؼگزاى در هٌبعك ؽْزی
 −جزیبى ّبی اجتوبػی التصبدی در فضب ٍ تکَیي فزٌّگ ؽْزی

•

ارتباعات مجازی ي تًسعٍ فضایی شُرَا ي مىاعق
 −فٌبٍریّبی ارتببعبت هجبسی ٍ تحَالت اجتوبػی-فزٌّگی عبک سًذگی
 −اعتبًذاردّبی بزًبهِریشی کبربزی سهیي در ارتببط بب فؼبلیتّبی فضبی هجبسی
 −اعتبًذاردّب ٍ الشاهبت جذیذ عزاحی فضبّبی هؼوبری ٍؽْزی در عبیِ فٌبٍری ارتببعبت هجبسی
 −عبختبر ٍ علغلِهزاتب جذیذ در تَعؼِ فضبیی ؽْزّب ٍ رٍابظ بیي ؽْزی

•

يدیگر مًضًعات مرتبظ

چکیدٌ:
چکیذُای  133کلوِای ؽبهل؛ هَضَع پضٍّؼ،
هغئلِ ٍ عَال پضٍّؼ،
رٍػ تحمیك ٍ ًتبیج هَرد اًتظبر
بِ ّوزاُ هؼزفی  333کلوِای ًَیغٌذُ(ّب) بِ آدرط پغت الکتزًٍیکی ،EASAF@iust.ac.ir 8تب  33ؽْزیَر  3171ارعبل
گزدد .چکیذُ ببیغتی در لبلب عزاحی ؽذُ بزای کٌفزاًظ (لببل دعتزط در آدرط سیز) ٍ بب اؽبرُ بِ هحَر هَرد ًظز ،فزعتبدُ
ؽَد .چکیدٌ میتًاود بٍ سٍ زبان اوگلیسی ،فراوسٍ یا فارسی ارائِ گزدد.
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=65.5736.11612.fa
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ًتبیج بزرعی چکیذُّب تب  37ؽْزیَر بِ ًَیغٌذگبى اػالم هیؽَد .در صَرت پذیزػ چکیذُ ،هتي کبهل همبلِ ببیغتی ًْبیتب تب
 32هْز  3171ارعبل گزدد.

تقًیم َمایش:
 33ؽْزیَر 8آخزیي هْلت ارعبل چکیذُ
 37ؽْزیَر 8اػالم پذیزػ چکیذُ
 32هْز 8ارعبل همبلِ کبهل (یب خالصِ  3صفحِ ای)
 61 ٍ66هْز 8بزگشاری کبرگبُ رٍؽؾٌبعی
 65 ٍ 64هْز 8بزگشاری کٌفزاًظ
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IPAPE
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