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 داوشکدٌ معماری ي شُرسازی

 گريٌ آمًزشی شُرسازی

 پصيَشی متعامل مرکس

 
 داوشگاٌ فراوسًا رابًلٍ فراوسٍ

 فضا آمایش شُرسازی ي تکىیک پلی

 (IPAPEایپاپ )گريٌ پصيَشی 

 

 ديمیه کىفراوس بیه المللی

 َای فضاییشُرسازی ي جریان

 اتي ارتبـاط جاییبٍفضـا؛ جا پًیـایی

 

 ی هَضَػی ّوزاُ بب کبرگبُّ ب ًؾغت

 3171هْز  65ٍ  64

 داًؾکذُ هؼوبری ٍ ؽْزعبسی، داًؾگبُ ػلن ٍ صٌؼت، تْزاى، ایزاى
 

 

 برگسارکىىدگان
 ٌپصيَشی گري IPAPE  رابًلٍ فراوسًا داوشگاٌ، آمایش ي شُرسازیتکىیک  پلی ،(شُری َای پريشٌ آمایش)مُىدسی 

 فراوسٍ

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

 ایران

 
 

 فراخًان مقالٍ ي وشست مًضًعی

 (0131شُریًر،  01)مُلت ارسال چکیدٌ: 

ّبی ؽْزی،  آهبیؼ پزٍصُهٌْذعی زٍُ پضٍّؾی گ بب ّوکبری (ظحیههبیؼ آَاهل ػحلیل تٌْذعی ههتؼبهل) گزٍُ پضٍّؾی

ؽْزعبسی ٍ "الوللی  ّبی بیي را بِ ػٌَاى بخؾی اس عزی کٌفزاًظ "ّبی ؽْزی ییپَیب"ّوبیؾی دٍ رٍسُ بب هحَریت 

ٍ ّوچٌیي ت در ّوبیؼ در هحَرّبی ارائِ ؽذُ کٌذ. بِ ایي ٍعیلِ اس توبهی هحممبى بزای ؽزک بزگشار هی "ّبی فضبیی جزیبى

 آیذ. دػَت بِ ػول هی ،پیشىُاد برگساری وشست مًضًعی يیصٌ

جبیی چِ ًبؽی اس  بِ ّغتٌذ. ّزگًَِ جبٌذُ فضب دّ عبسهبى ٍ جزیبى ّبی فضبیی ػَاهل هْن تبثیز گذار ٍ ّب جبیی بِ جب

اعت کِ در  "پَیبیی فضبیی"اس  ًمل، اعالػبت ٍ داًؼ ٍ چِ ًبؽی اس التصبد ٍ اًزصی، هزسّب را پؾت عز گذاؽتِ ٍ ًؾبًیٍ  حول

ریشی بب چٌیي رٍیکزدی ٍ ًگبُ بِ  ؽَد. بزًبهِ ّب ٍ رٍابظ تَصیف هی ای ٍجَد دارد ٍ بب ٍاصگبًی ّوچَى جزیبى جبهؼِ ؽبکِ

ّبی فضبیی ًِ ٍابغتِ بِ ًشدیکی فیشیکی بلکِ ًتیجِ  جبیی بِ ّبیی خبؿ کِ در آى جب عزسهیي بِ ػٌَاى یک فضب بب پَیبی

 کٌذ. ای کوک هی کٌذ؛ بِ ایجبد درکی بْتز اس تحَالت ؽْزی ٍ هٌغمِ ّب را بِ ّن هتصل هی اعت کِ هکبى رٍابغی

ّبی ًظزی ٍ  ّب در لبلب پضٍّؼ هؼزفی جذیذتزیي یبفتِ ّب بِ ّبی هَضَػی ٍ کبرگبُ در ًظز دارد بب بزگشاری ًؾغت ّوبیؼ ایي

 زداسد.، بپهَرد پضٍّؾی در ارتببط بب هحَرّبی هغزح ؽذُیب 

http://www.univ-tours.fr/
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 محًرَا:

 ارتباعات؟ ي َا جریان ریسی بروامٍ یا کالبدی ریسی بروامٍ •

 ریشی8 هفبّین، الشاهبت ٍ هَاًغ رٍیکزد ارتببعی در بزًبهِ −

 "ریشی بب هزدم بزًبهِ"بِ عوت  "ریشی بزای هزدم بزًبهِ"ریشی8 حزکت اس  هؾبرکت در بزًبهِ −

 ، ریشی تؼبرضبت ٍ هٌبفغ گزاى ؽْزی8 بزًبهِ کٌؼ −

 در تؼبرض بب حمَق ٍ همزرات ؽْزعبسی  ذیزیت ؽْزی ٍ عَداگزی فضبییه −

 ریلی وقل ي  حمل تًسعٍ فضایی پیامدَای تحلیل ي تجسیٍ •

 ریلی ًملٍ  حول تَعؼِ کبلبذی-فضبیی التصبدی ٍ -یبهذّبی اجتوبػیپ −

 ًمل ریلیٍ  پذیزی در تَعؼِ ؽبکِ حول ارسیببی ریغک ٍ آعیب −

 جغزافیبی ؽْزی حَالتی ٍ تّبی هتزٍ، َّیت ؽْز ایغتگبُ −

 ًمل ٍ تؼبدل فضبییٍ  حول −

 مرزی مىاعق در فضایی َای جایی بٍ جا •

 ّبی تَعؼِ تببدالت التصبدی در هٌبعك هزسی ٍ فزصت −

 ٍ راّبزدّبی فضبیی در هٌبعك هزسی تْذیذاتّب،  فزصت −

 عبسی یب تفکیک؟ الوللی هٌبعك هزسی؛ یکپبرچِ ًمؼ بیي −

 فزٌّگی-تحَالت اجتوبػیّبی بیي هزسی ٍ  جبیی بِ جب −

 شُری مىاعق ي شدن کالوشُری •

 ّب در هٌبعك ؽْزی توزکش ٍ پزاکٌذگی فؼبلیت −

 ّبی تَعؼِ چٌذهزکشی ٍ تؼبدل فضبیی در هٌبعك ؽْزی )تَعؼِ ؽْزّبی جذیذ( عیبعت −

 ٍ چبلؼ ّبی َّیتی فضب  غیزرعویرعوی ٍّبی  ؽْزی ٍ تَعؼِ عکًَتگبُ پزاکٌذُ رٍیی −

  گزاى در هٌبعك ؽْزی ّبی هذیزیت ؽْزی ٍ تؼبرضبت کٌؼ چبلؼ −

 جزیبى ّبی اجتوبػی التصبدی در فضب ٍ تکَیي فزٌّگ ؽْزی −

 مىاعق ي شُرَا فضایی تًسعٍ ي مجازی ارتباعات •

 فزٌّگی عبک سًذگی-ّبی ارتببعبت هجبسی ٍ تحَالت اجتوبػی فٌبٍری −

 ّبی فضبی هجبسی بب فؼبلیت ریشی کبربزی سهیي در ارتببط اعتبًذاردّبی بزًبهِ −

  ٍؽْزی در عبیِ فٌبٍری ارتببعبت هجبسی هؼوبری عزاحی فضبّبی الشاهبت جذیذ اعتبًذاردّب ٍ −

 هزاتب جذیذ در تَعؼِ فضبیی ؽْزّب ٍ رٍابظ بیي ؽْزی عبختبر ٍ علغلِ −

 يدیگر مًضًعات مرتبظ •

 

 :چکیدٌ
 هَضَع پضٍّؼ،؛ ای ؽبهل کلوِ 133ای  چکیذُ

 پضٍّؼ، هغئلِ ٍ عَال  

 ًتبیج هَرد اًتظبررٍػ تحمیك ٍ   

ارعبل  3171ؽْزیَر  33تب ، EASAF@iust.ac.irای ًَیغٌذُ)ّب( بِ آدرط پغت الکتزًٍیکی8  کلوِ 333بِ ّوزاُ هؼزفی 

ٍ بب اؽبرُ بِ هحَر هَرد ًظز، فزعتبدُ  (یزسلببل دعتزط در آدرط )کٌفزاًظ عزاحی ؽذُ بزای  چکیذُ ببیغتی در لبلب .گزدد

 .دگزد ارائِ فارسی یا فراوسٍ اوگلیسی، زبان سٍ بٍ تًاود می چکیدٌؽَد. 

 http://www.iust.ac.ir/find.php?item=65.5736.11612.fa 

mailto:EASAF@iust.ac.ir
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=27.7952.33834.fa
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=27.7952.33834.fa
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هتي کبهل همبلِ ببیغتی ًْبیتب تب  چکیذُ، ؽَد. در صَرت پذیزػ ؽْزیَر بِ ًَیغٌذگبى اػالم هی 37ّب تب  ًتبیج بزرعی چکیذُ

 ارعبل گزدد. 3171هْز  32

 تقًیم َمایش:

 چکیذُ ارعبل هْلت آخزیي8 ؽْزیَر 33

  چکیذُ پذیزػ اػالم8 ؽْزیَر 37

 ای( صفحِ 3 خالصِ یب) کبهل همبلِ ارعبل8 هْز 32

 رٍؽؾٌبعی کبرگبُری بزگشا8 هْز 61ٍ 66

 کٌفزاًظبزگشاری 8 هْز 65 ٍ 64

 

 ارتباط با َمایش: 

  8ِارعبل چکیذُ ٍ همبلeasaf@iust.ac.ir  

 8 رتَسُبه دًیظ 8کویتِ ػلویارتببط بب ours.frt-denis.martouzet@univ   ٍ8 رضب خیزالذیيreza_kheyroddin@iust.ac.ir    

  ػبعفِ علیوبًی کویتِ بزگشاری8ارتببط بب: soleimanir@arch.iust.ac.ir  

 

  :اوتشار

 همبالت ایي اعت بذیْی. رعیذ خَاّذ چبپ بِ دار ومایٍ المللی بیه علمی مجلٍ یک از ای يیصٌ شمارٌ در هٌتخب همبالت

 .ببؽٌذ بزخَردار بب هجلِ هتٌبعب کیفیتی اس ببیغتی

 

 :  کمیتٍ علمیبرخی َمکاران 
Nathalie Brevet: ػضَ گزفزاًغَا رابَلِ فزاًغِ، داًؾگبُ ؽْزعبسی ٍ آهبیؼ فضب تکٌیک پلی ،داًؾیبر ، ٍُIPAPE 

Laurent Bridel :اعتبد، داًؾکذُ ػلَم سهیي، داًؾگبُ لَساى، عَئیظ 
Walter Leimgruber :ؾگبُ فزیبَرگ، عَئیظاعتبد ؾکذُ ػلَم، دًا  ، گزٍُ جغزافیبی اًغبًی، دًا

Denis Martouzet :،داًؾگبُ تَر، هذیز گزٍُ ؽْزعبسی ٍ آهبیؼ فضب تکٌیک پلی اعتبد ،IPAPE 
Dominique Mignot : اعتبد، هذیز ػلویIFSTTAR ػضَ ّیئت اجزایی ،FERSIدبیز ّیئت هؾَرتی ، ETRR 

Simon Marvin :هذیز بخؼ ؽْزّب ٍ جَاهغ کن کزبي، گزٍُ جغزافیب، داًؾگبُ دٍرّبم، اًگلغتبىاعتبد ، 
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