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 مقدمه
"تعالی بسمه ” 

 از ادیتعد همراه به که بود زمانی از گروهی، بصورت پژوهشی و علمی های فعالیت مرکز یک ایجاد فکر پیدایش اصلی منشأ و دلیل

 در ها فعالیت این دامنه. پرداختیم می مشترک عالیق و ها انگیزه با مشترک همکاری و گروهی های فعالیت به اساتید، و دانشجویان

 با اینکار. شد می موجب را دانشگاهی و علمی محیط در جمعی عالقه احساس هم و جمعی کار روح هم اما بود محدود هرچند ابتدا

 راهنما ستادا بعنوان خیرالدین رضا اینجانب با شهرسازی رشته ارشد کارشناسی دانشجویان از نفر چند از متشکل علمی حلقه تشکیل

 اتجلس در پژوهشی های فعالیت این نتایج برخی که گرفت صورت پژوهشی های طرح و ها نامه پایان ها، درس برخی در آنها مشاور و

 فعالیت علمی حلقه 2952 سال ابتدای از. گرفت می قرار بحث مورد و ارائه نیز صنعت و علم دانشگاه اساتید بسیج علمی و فرهنگی

 عرف جلسات در و یافت تری منظم جنبه "(متعامل) محیط آمایش عوامل تحلیل مهندسی علمی حلقه" نام به دانشجویان گروهی

 کار روند جلسات، این در. شد دنبال دانشجویان علمی های فعالیت ها، پژوهش ارایه سمینارهای و ها نامه پایان مشاوره اشکال،

 و مشکالت روندکار، از حاضر پژوهشگران و شد می ارایه و بررسی منظم بطور آنها گروهی جلسات در دانشجویان علمی و پژوهشی

 و گردید یم ایشان های فعالیت بیشتر پیشرفت و افزایی هم موجب امر این و شدند می مطلع مشترک کار یا یکدیگر کار توفیقات

 .داشت همراه به دانشجویان پژوهشی و درسی کارهای ارتقاء و بهبود در را مفیدی بسیار نتایج

 و علمی سمینارهای برگزاری ها، نامه پایان و مقاالت ارائۀ و تدوین با تدریج به "متعامل علمی حلقه" گروهی مستمر فعالیت این

 مواجه خارجی و داخلی مخاطبان افزون روز استقبال با و تر منظم ای، رشته بین های حوزه در پژوهشی های فراخوان در شرکت

 تمشارک و همکاری با تخصصی، سمینارهای و آموزشی های کارگاه همچون متعامل علمی حلقۀ های فعالیت از بعضی که آنجا تا شد،

 فکر اساس بر که متعامل علمی حلقه های فعالیت نتایج و محتوا. شد می برگزار ها دانشکده سایر و معماری دانشکده اساتید سایر

 آنها برای یشترب پژوهشی بسترسازی و ها فعالیت این تعمیق و تقویت باعث بتدریج بود گرفته شکل اساتید بسیج علمی های حلقه

 و وابطض وفق را گروهی تحقیقاتی آزمایشگاه یک تأسیس فکر شده، انجام گروهی علمی و پژوهشی کارهای گستردگی و حجم. شد

 .کرد ایجاد دانشگاه فناوری و پژوهش محترم معاونت مقررات

 عوامل لیلتح مهندسی تحقیقاتی آزمایشگاه یعنی متعامل علمی حلقه عنوان تحت گروهی تحقیقاتی آزمایشگاه تأسیس پیشنهاد 

 آیین طبق ( EASAF: Engineering Analysis of Spatial Arrangement Factors Research Laboratory) محیط آمایش

 آموزشی محترم شورای تصویب نیز و شهرسازی محترم گروه حمایت و مساعدت با و تهیه دانشگاه تحقیقاتی آزمایشگاه تأسیس نامه

 معاونت طرف از بازدید و بررسی از پس. گردید ارسال دانشگاه پژوهشی محترم معاونت به ،2951 سال در دانشکده پژوهشی و

 عوامل تحلیل مهندسی تحقیقاتی آزمایشگاه" تأسیس جواز 2959 سال در نهایت در شده، انجام ها فعالیت ارزیابی و دانشگاه پژوهشی

 های کارگاه المللی، بین علمی سمینارهای برگزاری قالب در پژوهشی و علمی های فعالیت ادامه. شد صادر رسما "محیط آمایش

 فرانسه بویژه) خارجی و داخلی های دانشگاه دیگر با پژوهشی های همکاری خارجی، و داخلی پژوهشی های طرح تخصصی، آموزشی

 بستر در ار تحقیقاتی و پژوهشی آموزشی، متنوع های برنامه و جلسات و یافته ادامه تری تخصصی و تر گسترده شکل به( سوئیس و

 مالحظه قابل حاضر گزارش تفصیلی های بخش در ها فعالیت این. است کرده فراهم آن در فعال و مرتبط اعضای برای آزمایشگاه
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 مختلف های برنامه و شده انجام های فعالیت و خارجی و داخلی وابسته و اصلی همکاران و ساختار و اهداف معرفی شامل که است

 .است اجرا دست در

 ایتوبس در آزمایشگاه مختلف اعضای های فعالیت و مشخصات پژوهشی، های طرح سمینارها، ها، برنامه ها، فعالیت تر مشروح گزارش

 قابل )&sid=37http://www.iust.ac.ir/rln/index.php?slc_lang=fa( دانشکده و دانشگاه سایت روی آزمایشگاه رسمی

 برای و نهاده منت دیده به را همکاران و مخاطبان نظر و نقد. ایم نموده تهیه آنرا خود حداقل بضاعت با که است مالحظه و دسترس

 .شد خواهد تالش آن ارتقاء و بهبود

 و معماری دانشکده علمی هیأت محترم اعضای هدایت و حمایت همکاری، مدیون حاصله توفیقات و شده ایجاد بستر است بدیهی

 جویاندانش بویژه و همکاران و اساتید کلیه از دانم می الزم اینجا در. است بوده دانشکده محترم رئیسه هیأت و شهرسازی گروه بویژه

 ضاعتب بخاطر ها ضعف و کاستی. کنم تشکر مختلف های فعالیت و ها برنامه در کمک و همراهی برای شهرسازی تکمیلی تحصیالت

 ارانهمک و عزیزم دانشجویان وار بسیجی تالش مدیون شده حاصل دستاوردی اگر و بوده آزمایشگاه مسئول بعنوان اینجانب محدود

 آنها دخو به را بهره بهترین پژوهشی شده ایجاد بستر که امید و بپذیرند مرا صمیمانه قدرشناسی مراتب امیدوارم که است گرامی

 .نماید فراهم

خیرالدین رضا دکتر  

معماری دانشکده شهرسازی گروه علمی هیئت عضو  

محیط آمایش عوامل تحلیل مهندسی تحقیقاتی آزمایشگاه مدیر  

 2959 مهرماه
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 معرفی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی تحلیل عوامل آمایش محیط -2

Laboratory Engineering Analysis of Spatial Arrangement Factors  (EASAF) 

های مسئله محور، روی موضوعات مختلف در فضاهای تحقیقاتی مهندسی تحلیل عوامل آمایش محیط با هدف پژوهشآزمایشگاه 

های مرتبط بوده و این آزمایشگاه متشکل از اساتید متخصص در رشتهشروع بکار کرده است.  2952ای از سال شهری و منطقه

های مرتبط با آمایش فضایی شهر و منطقه در آن مشغول رشد در رشتهپژوهشگران دوره دکتری دانشگاه و دانشجویان کارشناسی ا

 شود ضمن تشخیصهای آموزشی و پژوهشی در رشته آمایش فضا است. لذا سعی میها مبتنی بر فعالیتاساس این پژوهش هستند.

رهای مختلف تحوالت محیط های شهری و منطقه ای به تحلیل روشمند متغیدقیق عوامل و کنشگران تولید و تحول فضا در محیط

ریزی شهری و های مختلف طراحی شهری، برنامهشود رویکردهای آمایش مطلوب محیط در مقیاسبپردازد. از این رهگذر سعی می

 ای برای مسائل مختلف شهرسازی تبیین گردد.آمایش منطقه

ن کند ضمسازی و آمایش فضا است که سعی میای شهرهای بین رشتهمهمترین ویژگی مأموریت این آزمایشگاه، فعالیت در حوزه

های پژوهشی اعضا در کنار هم کمک کند. این هدف با برگزاری جلسات بحث، افزایی فعالیتپرداختن به موضوعات اصیل علمی به هم

 نقد و ارزیابیگیرد که با های فعال در آزمایشگاه صورت میهای پژوهشی و اجرایی توسط زیرگروهارایه پیشرفت کار، معرفی طرح

 کند.های همکاری سیر تکمیلی خود را طی میسایر گروه

وهشی های پژمحتوای کیفی بروندادهای پژوهشی آزمایشگاه، از طریق ارتباط و همکاری مستمر با برخی مراکز دانشگاهی و آزمایشگاه

ای لوزان هفرانسوا رابوله در فرانسه و دانشگاه هپیشرو در حوزه تخصصی شهرسازی و آمایش فضا ارتقا می یابد. در این راستا، دانشگا

   اند.های تفصیلی وبگاه آزمایشگاه معرفی شدهو فرایبورگ در سوئیس از همکاران اصلی آزمایشگاه هستند که در قسمت

ای، قهآزمایشگاه تحقیقاتی متعامل تالش دارد برای متخصصین و پژوهشگران حوزه شهرسازی، محیط زیست، منظر شهری و منط

های تخصصی ای، مسیری روشمند و علمی در دانشگاه بسترسازی نموده و به مرز دانش در حوزهآمایش فضاهای شهری و منطقه

 دست یابد. امید است این هدف با توفیق الهی و همکاری و همت کلیه اعضای همکار محقق شود.

 

 مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی

 مهندسی تحلیل عوامل و آمایش محیط 

 دکتر رضا خیرالدین
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 اعضاء اصلی آزمایشگاه  -1
 

 خیرالدین رضا دکتر

 تحقیقاتی مهندسی تحلیل عوامل آمایش محیطمدیر آزمایشگاه  

  ایران صنعتعضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و 
 Kheyroddin2000@yahoo.com  -   Reza_kheyroddin@iust.ac.ir  پست الکترونیکی:

 مجردی برات دکتر

 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

 Mojaradi@iust.ac.ir پست الکترونیکی:  

 چاوشیان علی سید دکتر

 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

 Chavoshian@iust.ac.irپست الکترونیکی: 

 همکاران آزمایشگاه  -9

 همکاران داخلی -9-2

 بهزادفر مصطفی دکتر 

 ایران و صنعتعضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم 

  Behzadfar@iust.ac.ir  پست الکترونیکی:

  ورپدانش عبدالهادی سید دکتر

 ایران عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

 Daneshpour@iust.ac.irپست الکترونیکی: 

 الحسابی علی مهران دکتر

 ایران هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعتعضو 

  Alalhesabi@iust.ac.ir  پست الکترونیکی:

 باقری مرتضی دکتر

 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

 Morteza_bagheri@iust.ac.ir  پست الکترونیکی:

 براتی ناصر دکتر

 بین المللی امام خمینی قزوینعضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه  

 Naser.barati2012@yahoo.com   پست الکترونیکی:

http://www.iust.ac.ir/find.php?item=27.12614.26772.fa
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=27.12614.26772.fa
mailto:Reza_kheyroddin@iust.ac.ir%20%20%20-
mailto:Reza_kheyroddin@iust.ac.ir%20%20%20-
mailto:Behzadfar@iust.ac.ir
mailto:Alalhesabi@iust.ac.ir
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 سراج مهدیزاده فاطمه دکتر

 ایران عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

 Mehdizadeh@iust.ac.ir  پست الکترونیکی:

 همکاران خارجی -9-1

 (Denis Martouzet)مارتوزه دنیس دکتر

 (، پلی تکنیک دانشگاه فرانسوا رابوله، فرانسهIPAPEهای آمایش شهری)رئیس گروه مهندسی پژوه

 tours.fr-Denis.martouzet@univ  پست الکترونیکی:

 ( BridelLaurent)بریدل لوران دکتر

 استاد بازنشسته آمایش فضا، دانشکده ژئوماتیک و محیط زیست دانشگاه لوزان سوئیس

 Laurent.bridel@unil.ch  پست الکترونیکی:

 (Walter Leimgruber)لیمگروبر والتر دکتر

 استاد بازنشسته جغرافیای انسانی، دانشگاه فرایبورگ سوئیس

 ruber@unifr.chWalter.leimg  پست الکترونیکی:

 (Jean Ruegg)روئگ ژان دکتر

 استاد دانشکده جغرافیا و محیط زیست، دانشگاه لوزان سوئیس

 Jean.ruegg@unil.ch  پست الکترونیکی:

 (s DevictorAgnè)دوویکتور انیس دکتر

 سوربن فرانسه 2استاد دانشگاه پاریس 

 paris1.fr-Agnes.devictor@univ  پست الکترونیکی:

 (e BrevetNathali)برووت ناتالی دکتر

 (، پلی تکنیک دانشگاه فرانسوا رابوله، فرانسهIPAPEهای آمایش شهری)عضو هیئت علمی گروه مهندسی پژوه

 tours.fr-Nathalie.brevet@univ  پست الکترونیکی:

 پژوه پارسا سپیده دکتر

 (CNRSپژوهشگر مرکز تحقیقات ملی فرانسه )

 Sepideh.parsapajouh@gmail.com  پست الکترونیکی:
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 اعضاء وابسته آزمایشگاه  -4

 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایرانمائده هدایتی فرد ، 

 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران و پژوهشگر دانشگاه فرانسوا رابوله، عاطفه سلیمانی رودی ،

 فرانسه،  CITERES-IPAPEگروه تحقیقاتی 

 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهانصفورا مختار زاده ، 

 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر، پژوهشگر دکتری شهرسازی، الهام ضابطیان 

 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایرانتکتم آشنایی ، 

 علم و صنعت ایران، پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه احمد علی نامداریان 

 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایرانمهدی رازپور ، 

 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایرانرضا پیروزی ، 

 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایراننصیبه چربگو ، 

 ایران، پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت عنایت میرزایی 

 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایرانمحمد مؤیدی ، 

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران ،ابراهیم دالیی میالن 

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایرانمسعود امیدی بهره مند ، 

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه علم و صنعت ایرانائیانامید خز ، 

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایرانسینا اشکور دلیلی ، 

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایرانجواد کمالی ، 
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 آزمایشگاهخدمات  -9

 های پژوهشیطرح -9-2

 فعالیت عنوان ردیف

 با مؤسسه موافقت

 فعالیت انجام

 تاریخ( و )شماره

 انجام تاریخ

 همکاران اسامی

 پایان شروع

2. 
 : ایران صنعت و علم دانشگاه در پژوهشی طرح داد قرار

تحلیل اثرات ارتباطات مجازی بر شهر و زندگی شهری )فضاهای 

 ن های شهری(اومکالکترونیک 

 شماره:

061/248 

 تاریخ

0938/0/01 

، امید دکتر رضا خیرالدین 0939/4/01 0938/0/01

 خزائیان

.1 
 : ایران صنعت و علم دانشگاه در پژوهشی طرح داد قرار

ارزیابی روند تمرکز گرا و تمرکز زدا از منطقه کالنشهری تهران 

 با تحلیل نقش شهر جدید پرند

 شماره:

061/173 

 تاریخ

0939/0/01 

، احمد دکتر رضا خیرالدین 0934/4/01 0939/0/01

 قادری

.9 
 : ایران صنعت و علم دانشگاه در پژوهشی طرح داد قرار

 منطقه جدید شهرهای: کالنشهری  شبکه شهری شدن مناطق

 مناطق فرآیند تحقیق تا تصور از تهران کالنشهری

 شماره:

061/0132 

 تاریخ

0931/0/01 

0931/0/01 0930/4/01 

 دکتر رضا خیرالدین
(Prof. Denis Martouzet), 

 

.4 

 : ایران صنعت و علم دانشگاه در پژوهشی طرح داد قرار

آمایش مناطق مرزی با توسعه پایدار منطقه ای و بررسی اثرات 

اقتصاد غیر رسمی مرزی بر تحوالت سکونتگاه های انسانی 

 شهرستان بانه

 شماره:

 061/031 

 تاریخ

0930/0/01 

0938/0/01 0939/4/01 

، مهدی دکتر رضا خیرالدین

 رازپور

(Prof. Walter 

Leimgruber) 

9.  
 رشاپو جندی المللی بین پژوهشی برنامه مطالعاتی طرح

متروپلیزاسیون مناطق کالنشهری در  فرانسه: و ایران بین

 مقایسه شهرهای جدید شرق تهران و پاریس

مرکز مطالعات و همکاری 

علمی بین های 

وزارت  – (CISSC) المللی

 علوم تحقیقات و فناوری

 تاریخ  649شماره 

89/3/0938 

0938/3/89 0934/6/01 

 عاطفه دکتر رضا خیرالدین،

 نادری مهدی سلیمانی،

(Prof. Denis Martouzet), 

(Mme. Nathalie Brevet), 

(Mlle. Mariem Maalej) 

.6 
ارتباطات مجازی در طرح تحقیقاتی سنجش و ارزیابی نقش 

 فضایی شبکه شهری کشور-ساختار کالبدی

صندوق حمایت از 

 پژوهشگران ریاست جمهوری

 تاریخ وشماره تصویب:

0939/6/89 

 39/ص/96803

89/6/0939 89/9/0934 
 امید دکتر رضا خیرالدین،

 خزاییان
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 تدوین کتاب )به شیوه گردآوری( و مجموعه مقاالت -9-1

 فعالیت عنوان ردیف

 فعالیت نوع

 انتشار سال ناشر

 همکاران اسامی

 تدوین ترتیب به

 کتاب

 تدوین

 مقاالت مجموعه

0 

مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی شهرسازی کتاب و 

 و جریان های فضایی

USM 2014 

 
 رضا خیرالدین  2959 زمستان انتشارات پایدار *

8 
 روشهای و نوین رویکردهای  مجموعه مقاالتکتاب 

 معماری و شهرسازی در پژوهش پیشرفته
 

 رضا خیرالدین 2954پاییز  انتشارات پایدار *

 

 برگزاری کارگاهها -9-9

  فعالیت عنوان ردیف

 فعالیت انجام تاریخ

 مالحظات

 پایان شروع

 2951/1/8 2951/1/8   کارگاه بررسی و ارزیابی و بازدید مراحل توسعه شهرجدید و پارک فناوری پردیس  -2

ارایه مدیریت شهرجدید, مشاور 

طرح)دکتر بهزادفر( و نقد اساتید 

خارجی و داخلی و دانشجویان به 

 همراه بازدید میدانی

1- 
 ریلی نقل و حمل توسعه چندمقیاسی فضایی پیامدهای تحلیل  کارگاه بین المللی آموزشی

 ICRARE 2013 المللی بین کنفرانس در
2951/1/22 2951/1/22 

برگزاری کارگاه در سالن اجتماعات 

 پژوهشکده خودرو

9- 
بررسی و مقایسه  کارگاه آموزشی نگاهی به روش شناسی کیفی در شهرشناسی:

 کرج زورآباد و پاریس  مسایل دومحله شهری در حومه شمالشرق  تطبیقی
2951/21/3 2951/21/3 

سخنرانی دکتر پارساپژوه پژوهشگر 

 CNRS مرکز تحقیقات ملی فرانسه

4- 

 شهرسازی و معماری مطالعات در تحقیق پیشرفته متدولوژی پژوهشی –کارگاه آموزشی

Advanced Methodology of Research & Analysis in Urbanism & 

Architecture 
 روزه )همراه با بازدید میدانی و بررسی نمونه موردی( 1دوره 

2959/3/11 2959/3/19 

تحقیقی بررسی و نقد پروپوزالهای 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 

 بازدید میدانی

9- 
کارگاه آموزشی متروپلیزاسیون مناطق کالنشهری: مقایسه تطبیقی شرق پاریس با شرق 

 USM-2014 تهران برای کارشناسان شرکت عمران شهرهای جدید کشور ذیل کنفرانس
 سالن اجتماعات دانشکده مکانیک 2959/3/13 2959/3/13

6- 

 رد پژوهش پیشرفته روشهای و نوین رویکردهای: المللی بین پژوهشی –آموزشی کارگاه

 شهرسازی و معماری

 International Workshop on nd2 

New Approaches and Advanced Methodology of Research in 

Urbanism & Architecture 

 دانشکده معماری و شهرسازی 2954/3/24 2954/3/29
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 هاهمایش برگزاری -9-4

 همایش عنوان

 تاریخ همایش نوع

 (1)المللی بین (1)ملی (2) سازمانی درون علمی برگزاری

2- 
 المللی بین کارگاه همایش شهرسازی و جریان های فضایی و

 1129 شهرسازی در ریلی ونقل حمل توسعه فضایی پیامدهای
 

* 
 2951اردیبهشت 

1- 
 اییپوی جریان های فضایی،دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی و 

 (USM-2014) ارتباطات و فضاها
 

* 
 2959مهر 

9- 
سمینار بین المللی بازنمایی چهره وآثار شهیدان در شهرسازی و 

 معماری کشورهای اسالمی
 

* 
 2954اردیبهشت 

4- 
سمینار و کارگاه بین المللی رویکردهای نوین 

 معماری و شهرسازی  درپژوهشهای
 

* 
 2954مهر 

9- 
آتلیه تماتیک و سمینار بین المللی مطالعه تطبیقی تحوالت فضایی 

 سکونتگاه های شرق کالنشهر تهران وشرق پاریس
 

* 
 2954دی 

  ساحلی و مرزی نواحی شهرسازی تحوالت سمینار بررسی  -6
اردیبهشت  25و  4 *

2959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1129 شهرسازی در ریلی ونقل حمل توسعه فضایی پیامدهای المللی بین کارگاه جریان های فضایی و همایش شهرسازی و 

Urbanism and Spatial Mobility 29 April, 2013, Tehran 
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) ارتباطات و فضاها پویایی دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی و جریان های فضایی، USM-2014) 

Urbanism and Spatial Mobility Dynamics of Space; Mobility & Relationality 2nd, International Confer-

ence USM-2014, Oct. 18-19 
 

 
 اسالمی کشورهای معماری و شهرسازی در شهیدان وآثار چهره بازنمایی المللی بین ارسمین

Martyrs’ Representation and Visibility in Urban and Architectural Spaces in Muslim Countries, 25 April, 
2015 
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 معماری و شهرسازی  سمینار و کارگاه بین المللی رویکردهای نوین درپژوهشهای

New Approaches and Advanced Methodology of Research in Urbanism & Architecture, 5-6 October, 
2015 

 
 های شرق کالنشهر تهران وشرق پاریس آتلیه تماتیک و سمینار بین المللی مطالعه تطبیقی تحوالت فضایی سکونتگاه

Comparative Study of Spatial Evolution in Eastern Settlements Of Tehran and Paris Metropolitan Areas, 22- 21 

December, 2015 
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 ساحلی و مرزی نواحی شهرسازی تحوالت سمینار بررسی 

Analysis of Spatial Transitions in Coastal and Border Areas, 23 April 2016 & 8 May 2016 

 

 پذیرش دانشجوی کارآموزی -9-9

 عنوان ردیف

 تاریخ

 مؤسسه فعالیت انجام

 دانشجو تحصیل محل
 دانشجو نام

 

 

 نیمسال

 اول

 نیمسال

 دوم
 

 52-51  2951   تابستان -آموزی کار خارجی دانشجوی پذیرش 2
  ُ Tunis - School of 

Architecture and 

Urban Planning 

Nawel 

BenHajSalah 
 

  Germany Sarah Schmith  51-59 2951 پاییز-آموزی کار خارجی دانشجوی پذیرش 1

 Autriche  54-59 2959  -پاییز-آموزی کار خارجی دانشجوی پذیرش 9
Bernhard 

Lackman 
 

 Institut Geopolitique  59-54 2954 زمستان– آموزی کار خارجی دانشجوی پذیرش 4

de Paris, France 
Camille Cholet  

 59-54  2959 تابستان– آموزی کار خارجی دانشجوی پذیرش 9

University of 

Architecture and 

Urbanism Mincu, 

Bucharest, Romania 

Vlad IONITA  
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 دستاوردهای آزمایشگاه -6

 أخذ فرصت مطالعاتی برای دانشجویان -6-2

 دانشجویان اسامی شده ارائه های روش و  فعالیت شرح ردیف

2 

در حوزه مطالعات منطقه ای که    Bill Ogden Memorial Prize علمی جایزه مسابقه در شرکت 

 می برگزار (RSA : Regional Science Association) توسط اتحادیه مطالعات منطقه ای اروپا

 .2951 پاییز. شود

 امید خزاییانبرنده جایزه : 

 برنامه – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

 ای منطقه ریزی

2954 تابستان  .آلمان دارمشتات صنعتی دانشگاه در مطالعاتی فرصت بورس برنده دکتری تحقیق طرح  1  
 برنده بورس: امید خزاییان

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

9 
گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه فرانسوا رابوله معرفی و پیگیری دانشجوی دکتری شهرسازی برای 

 دانشگاه دو بین که پژوهشی– آموزشی دوجانبه ی همکار  فرانسه در چارچوب مفاهمه

 پژوهشگر برای شده اخذ مطالعاتی  فرصت

 مانیسلی  عاطفه خانم دکتری

 

 د بین المللی شهرهای مرزی، کارکرICRPطرح پژوهشی بین المللی  -6-1

 فعالیت عنوان
 سازمان یا کشور

 اعتبار کننده تأمین
 کننده تأیید مرجع

 مالحظات

 

 ICRP طرح پژوهشی بین المللی

کارکرد بین المللی شهرهای مرزی، بررسی پیامدهای 

کالبدی فضایی اقتصاد غیررسمی مرزی در شهر بانه 

کردستان با تبیین چالش ها و فرصت های توسعه پایدار 

 آن

همکاریهای  مرکز مطالعات و

علمی بین 

وزارت علو  (CISSC) المللی

 تحقیقات و فناوری

کارگروه تخصصی و کمیته 

هماهنگی طرح های 

 مطالعات تخصصی

مرکز مطالعات و همکاریهای 

علمی بین 

وزارت  (CISSC) المللی

 علو تحقیقات و فناوری

 :درخواست شماره و  تاریخ

2959/21/6 

291/2536 

 :تصویب شماره و تاریخ 

2954/3/14 

528 

 

 پایان نامه ها -7

 های دکتری )در دست اجرا(رساله -7-2

 مائده هدایتی فرد 

 صفورا مختارزاده 

 عنایت میرزایی 

 تکتم آشنایی 

 مهدی رازپور 

 محمد مؤیدی 
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 های کارشناسی ارشد )دفاع شده(پایان نامه -7-1

اساتید 

 مشاور

اساتید 

 راهنما

دانشگاه محل 

 تحصیل دانشجو

تاریخ  

 دفاع
 عنوان پایان نامه نام دانشجو

رضا  
 خیرالدین

دانشگاه علم وصنعت 
 ایران

بهمن 
2952 

 حسین احمدیان یزدی
برنامه ریزی برای زمین های متروک نمونه موردی 

 پادگان قلعه مرغی تهران

 
رضا 

 خیرالدین

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران

شهریور 

2951 
 رضا پیروزی

ها در حوزه مقایسه روند شهری شدن حومه 

 مادرشهری تهران و پاریس

علی 
 چاوشیان

رضا 
 خیرالدین

دانشگاه علم وصنعت 
 ایران

شهریور 
2959 

 آرمان نصیری
ارائه مدلی جهت بررسی و وقوع سیل خیزی در 

 حوزه شهری تهران

 
رضا 

 خیرالدین

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران

اسفند 

2951 
 مهدی رازپور

اقتصاد غیر مرزی  بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای

 بر تحوالت فضایی شهرستان مرزی بانه

محمد رضوی 

 زاده

رضا 

 خیرالدین

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران

اردیبهشت 

2959 
 امید خزاییان

سنجش و ارزیابی نقش ارتباطات مجازی در نظام 

 روابط بین شهری

غالمرضا 
 شیرازیان

مصطفی 

بهزادفر رضا 

 خیرالدین

دانشگاه علم وصنعت 
 ایران

بهمن 

2959 
 آرمان میرزاخانی

 بواسطه مناطق در فضایی پیامدهای سازی الگو

 رد ریلی به هوایی از نقل و حمل حالت تغییر تحلیل
 و کشور ارتباطی اصلی محورهای

 

رضا 

 خیرالدین

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران

آبان 

2959 
 محمد قادری

 شهر مادر ناحیه در پرند جدید شهر نقش تحلیل

 تهران

مطوف شریف  
رضا 

 خیرالدین
دانشگاه علم وصنعت 

 ایران

خرداد 

2954 
 فاطمه طاهری

 تهران شهری مادر حوزه در فضایی پیوند سنجش
 استان فضایی سازی بهینه الگوی تعیین برای

 شریف مطوف
رضا 

 خیرالدین

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران
2954تیر   معصومه برزگر 

ای منطقه توسعه در دانشگاهی مراکز نقش بررسی  

 واحدهای ایران صنعت و علم دانشگاه: موردی نمونه

 بهشهر شهرستان بهشهر و تهران

خلیل حاجی 

 پور

رضا 

 خیرالدین

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران
2954تیر   وحید حکیم زاده 

 به بخشی یکپارچگی در پردیس جدید شهر نقش

 تهران کالنشهری منطقه در اشتغال و اسکان نظام

 برات مجردی

رضا 
 خیرالدین

شریف 

 زادگان

 دانشگاه شهید بهشتی
دیماه 

2959 
 محمود جمال  امیدی

تحلیل تحوالت سکونتگاهی با مدلهای دینامیک و 
ارایه مدل بهینه کاربری زمین: نمونه 

 موردی:شهرستان الهیجان

رضا  
 خیرالدین

دانشگاه آزاد اسالمی 
 تهران مرکز

بهمن 
2951 

 حوری غالمرضایی

تاثیراتمتقابل حمل ونقل ریلی بین شهری بر بررسی 

توسعه منطقه ای وتقویت پیوندهای بین مراکز 
 جمعیتی نمونه محور تهران هشتگرد

رضا  

 خیرالدین

دانشگاه آزاد اسالمی 

 قزوین

اسفند 

2951 
 فاطمه محمدی

تحلیل ساختار فضایی شهر ابهر به منظور ارایه راهبر 

 دهایی برای توسعه آتی شهر

رضا  
 خیرالدین

دانشگاه آزاد اسالمی 
 قزوین

اسفند 
2951 

 مرتضی امیدی
فضاهای گم شده شهری و رهیافت پترک خای 
 جیبی برای توسعه درونزای شهر نمونه قزوین
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رضا 

 خیرالدین

دانشگاه آزاد اسالمی 

 قزوین

آبان 

2959 
 مهدی نادری

 کالنشهر شرق محور فضایی های گسترش بررسی

 پردیس جدید شهر بر تاکید با دماوند( )تهران تهران

 فضایی ریزی برنامه دیدگاه از

 
رضا 

 خیرالدین

دانشگاه آزاد اسالمی 

 قزوین

شهریور 

2959 
 مصطفی مقصودی

فضایی محله با تکیه بر اصول نظریه -توسعه کالبدی

-تهران 9رشد هوشمند شهری نمونه موردی منطقه 

 محله کن

رضا 
 خیرالدین

اسماعیل 
 شیعه

وصنعت  دانشگاه علم
 ایران

دیماه 
2951 

 محسن اشجار
ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری با رویکرد 

 استهبان مشارکت شهروندی در شهر

رضا 

 خیرالدین

مصطفی 

 بهزادفر

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران

شهریور 

2951 
 احسان حیدرزاده

ارزیابی نتایج سیاست فروش تراکم ساختمانی بر 

 تهران 9روندتوسعه شهری: منطقه 

رضا 

 خیرالدین

اسماعیل 

 شیعه

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران

اسفند 

2951 
 سعید صداقت نیا

 اربریک تغییرات روند بینی پیش برای الگویی ارایه

 پذیری تغییر روند اساس بر شهری زمین

رضا 

 خیرالدین

اسماعیل 

 شیعه

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران

مهر 

2951 
 فریال حسینی

 عملکردی وضعیت تبدیل از ناشی اثرات بررسی

 ساوجبالغ گلسار نمونه-ایران در شهر به روستا

رضا 

 خیرالدین

مجتبی 

 رفیعیان
 دانشگاه تربیت مدرس

دیماه 

2951 
 نعیمه گلزاری اسکویی

 ذیریپ تحقق بر عمومی گذاری سیاست تاثیر ارزیابی

 تهران ونک ده نمونه شهری توسعه های طرح

رضا 

 خیرالدین
 دانشگاه تربیت مدرس داداش پور

اسفند 
2952 

 مرتضی یعقوب خانی

 در شهری زمین کاربری تغییرات مدلسازی و تحلیل

از استفاده با تهران کالنشهر  
 MOLAND مدل

رضا 

 خیرالدین

علی اکبر 

 تقوایی
 دانشگاه تربیت مدرس

اسفند 

2959 
 مهدی یوسف زاده

ه فضایی بازگشایی ایستگا-بررسی پیامدهای کالبدی

مترو در محدوده های مربوطه نمونه موردی: های 

 ایستگاه های قلهک و علم وصنعت

رضا 
 خیرالدین

علی اکبر 
 تقوایی

 دانشگاه تربیت مدرس
شهریور 
2954 

 قاسم اژدری
 نیروهای و شیراز کالنشهر گسترش فضایی تحلیل

 آن محرک

 برات مجردی
رضا 

 خیرالدین

دانشگاه شهید بهشتی 

دانشکده معماری و 

 زیشهرسا

آبان 

2959 
 محمود جمال امیدی

تحلیل تحوالت سکونتگاهی با مدل دینامیک کاربری 

 زمین شهرستان الهیجان

رضا  

 نیرالدیخ

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران

آبان 

2954 
 شیدا بیگ رضایی

آمایش مناطق مرزی نمونه موردی محور مرزی 

 نفت شهر از تخلیه تا حیات دوباره-سومار

رضا  

 نیرالدیخ

دانشگاه علم وصنعت 

 ایران

آبان 

2954 
 سعیده دهقان

برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت 

 فرسوده با مشارکت مردمی

رضا  
 نیرالدیخ

دانشگاه علم وصنعت 
 رانیا

اسفند 
2954 

 یگلیصبا اسد ب
نمونه  یخیتار یبافت ها یایو اح یباززنده ساز
 زیمجموعه صاحب آباد تبر یطراح

رضا  

 نیرالدیخ

دانشگاه علم وصنعت 

 رانیا

اسفند  

2954 
 مهشید نجاتی

بکار گیری رهیافت اختیار راهبردی در سطح محلی 

 با تاکید بر فنون تصمیم سازی

دکتر قهرمان 
 عبدلی

رضا 
 نیرالدیخ

دانشگاه علم وصنعت 
 رانیا

اردیبهشت 
2959 

 مسعود امیدی
سنجش پیامدهای فضایی ابرپروژه های شهری در 

 محلی و شهری )بزرگراه طبقاتی صدر( مقیاس
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 های کارشناسی ارشد )در دست اجرا(پایان نامه -7-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اشکور دلیلی سینا 

 میرمعینی مهدی 

 بلندی لیال 

 پناه خالق فرزانه 

 مقدم ایزدی فهیمه 

 کمالی جواد 

 دهنوی دهقان الهه 

 بروجنی ایزدی بهار 

 ویسی زهرا 

 رفیقی صادق محمد 

 عزتی مهران 

 بیان حق رسول 
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 مقاالت -8

 مقاالت همایشی -8-2

 

 عنوان مقاله کشور عنوان همایش علمی معتبر ردیف
اسامی همکاران به 

 ترتیب

خالصه 

 مقاله

مقاله 

 کامل

2 
همایش بین المللی سکونتگاه های فقیر نشین، به 

 سوی بهسازی و بازافرینی پایدار
 ایران

جدید از نظام گونه شناسی 

تولدی فضای غیر رسمی در 

سطوح فضای شهرسان مرزی 

 فقر؟ روبه یا رونق روبه بانه

رضا خیرالدین، دکتر 
عبدالهادی دانشپور، 

مهدی رازپور، مهدی 

 سعیدی

 * 

 ایران همایش ساماندهی سیاسی فضا 1

بازشناسی جایگاه دولت و ملت 

در ساماندهی فضاهای شهری، 

 تعامل به سیاسی  از تقابل

 حقوقی

رضا خیرالدین، ابراهیم 
 دالیی میالن

*  

9 
سمینار بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در 

 شهرسازی و معماری کشورهای اسالمی
 ایران

زیارت های سیال ؛ سیاحت های 

 زاهدانه

تاملی بر کاروان های راهیان نور 

و شکل گیری الگوی های 

هویتی از طریق جابجایی های 

 فضایی در مناطق مرزی

رضا خیرالدین، سیده 

  * فاطمه حجت زاده

4 
توریسم تجارت غیررسمی شهرهای مرزی: فرصت 

 ها و چالش ها در تحوالت شهرستان مرزی بانه
 ایران

کنفرانس ملی معماری و 

 شهرسازی در گذر زمان

رضا خیرالدین، مهدی 

 رازپور
 * 

9 

 همایش ملی ملی فرهنگ و تکنولوژی: درنگی

 فرهنگی در مسیر پرشتاب صنعتی شدن

 2959اردیبهشت  12-11

 ایران
فضای مجازی و تحول در نظام 

 تعامالت انسانی

رضا خیرالدین، امید 

 خزاییان
 * 

 ایران اولین همایش ملی جامعه، معماری و شهر 6

بررسی مولفه های موثر بر 

پایداریفضاهای عمومی شهری 

 به تقویت سرمایه اجتماعی

مویدی، رضا محمد 

 خیرالدین
 * 

7 

نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و 

 معماری

 59مهر  15-91

 ایران

ظهور ارتباطات مجازی 

فرامکانی و فرازمانی؛ ضرورتی 

نوین در بازنگری روشهای 

 شهری پژوهش

رضا خیرالدین، امید 

 خزاییان
 * 

8 

نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و 

 معماری

 2959مهر  15-91

 ایران

چالش های اعتماد و اتکا به 

نتایج و یافته های پژوهش های 

 کیفی در مباحث شهرسازی

رضا خیرالدین، ابراهیم 
 دالیی میالن

 * 
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5 
ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت 

 شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسالمی
 ایران

بررسی نقش افزایش سطح 

مدیریت خالق کیفیت محیط در 

فضاهای شهری به منظور لرتقای 

 تعامالت اجتماعی سطح

رضا خیرالدین، محمد 
 مویدی

 * 

21 

ICRARE 2013  تپیشرف المللی بین کنفرانس 

 آهن راه مهندسی در اخیر های

 2951اردیبهشت  21-22

 ایران

بررسی نقش ایستگاه های مترو 

در تعدیل قطب بندی فضایی 

 تهران

امیر رضا خیرالدین، 

فروهر، جواد ایمانی 

 شاملو

 * 

22 

ICRARE 2013  تپیشرف المللی بین کنفرانس 

 آهن راه مهندسی در اخیر های

 2951اردیبهشت  21-22

 ایران

توسعه حمل و نقل محور ریلی 

در مناطق کالنشهر ی ، مقایسه 

تطبیقی محور شرق تهران 

 محور شرق پاریس با

رضا خیرالدین، 

 رضاپیروزی
 * 

21 

ICRARE 2013  تپیشرف المللی بین کنفرانس 

 آهن راه مهندسی در اخیر های

 2951اردیبهشت  21-22

 ایران

پیامدهای فضایی توسعه حمل و 

نقل ریلی سریع: تشدید تمرکز 

از مقیاس شهری به منطقهای 

تعادل بخشی فضایی در  یا

 مقیاس سرزمین

رضا خیرالدین، 
عبدالهادی دانشپور، 

آرمان رضا پیروزی، 

 میرزاخانی

 * 

29 

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل 

 ونقل و ترافیک

 2951اسفند  6-3

 ایران

ابعاد منفی پیامدهای احداث 

ای؛ توسعه های منطقهشبکه راه

 و لوشان شهر" و ضد توسعه.

 "رشت -قزوین راه آزاد

رضا خیرالدین، مهدی 

 رازپور
 * 

24 

 حمل ومهندسی پانزدهمین کنفرانس بین المللی 

 نقل و ترافیک

 2954ند اسف 22-21

 ایران

 رهیافتهای و چالشها

 فرودگاهی مراکز ساماندهی

 به نگاهی با) درونشهری

 (تهران مهرآباد فرودگاه

مرتضی خلیلی، رضا 

 خیرالدین، جواد کمالی
 * 

51  

AESOP 2012 : Association of 

European Schools of Planning, 

26th Annual Congress : 

July 11-15, 2012, 

Turkey 

Regional Changes and 

Resiliences in Dubai 

City 

Reza 

Kheyroddin, 

Mehdi Razpour 

*  

61  
De l’action sur la nature à la nature de 

l’action 
 فرانسه

Explaining the 

relationship between 

psychological adaptation 

with a sense of place to 

achieve thermal comfort 

in urban Public spaces. 

Reza 

Kheyroddin, 

Elham Zabetian 

 * 

71  

10th Annual Conference of the 

International Academic Association 

for Planning Law and Property Rights 

 

Conflict between 

property rights and 

public interests in the 

context of the limitations 

of settlements 

Reza 

Kheyroddin, 

Ebrahim dalaei 

milan 

*  
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geomorphology (From 

legal conflicts to 

customary agreements) 

81  

The 2nd International Conference on 

Urbanism & Spatial Mobility, 

October, 18-19, 2014 

Iran 
Metropolisation of 

Urban Regions 

Reza 

Kheyroddin 
 * 

91  

Berlin Border Seminar: 25 years of 

reshaping borders in Europe 

Berlin 8– 10 November 2014 

Germany 

Analysis the 

Consequences of 

National and 

International 

interactions and Events 

on the spatial mobility 

and changes in Border 

Regions; Baneh Border 

City, Kurdistan 

Province, Iran 

Reza 

Kheyroddin, 

Mehdi Razpour 

 * 

02 

The 2nd International Conference on 

Urbanism & Spatial Mobility, 

October, 18-19, 2014 

 

Oversimplification in 

physical developing; 

Regardless of socio-

economic relations 

within minor groups; 

Case Study: Deh-e-

Vanak, Tehran 

Reza 

KHEYRODDIN, 

Naeemeh 

GOLZARI, 

Mojtaba 

Rafieyan 

 * 

01 

5ème colloque de 

l’ARPEnv Transition écologique : de 

la perception à l'action 

11 et 12 juin 2015 

France 

Effective forces in 

spatial evolution of 

urban coastal areas; 

From spatial changes to 

ecological transition: 

Urban coastal area in 

North of Iran 

Reza 

KHEYRODDIN, 

Maedeh 

Hedayetifard 

*  

00 

The 2nd International Conference on 

Urbanism & Spatial Mobility, 

October, 18-19, 2014 

Iran 

Spatial Flows in 

University-Towns, 

Comparative study of 

Qon and Cambridge 

Reza 

KHEYRODDIN, 

Mohammad 

REZAEE 

 * 

02 

The 2nd International Conference on 

Urbanism & Spatial Mobility, 

October, 18-19, 2014 

Iran 

Free Space Optical 

Communication and 

Necessity of Utilization 

in the Urban Spaces 

Ali MIR, Reza 

KHEYRODDIN 
 * 

02 

48th ISOCARP Congress, 

10-13 September 2012 

Russia, 

The Study of Land Use 

Changes in the Tehran 

Metropolitan Area by 

Using MOLAND Mode 

Morteza 

Yaghoubkhani, 

Hashem 

Dadashpour, 

Reza 

Kheyroddin 

 * 
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05 

Mobilising Regions: Territorial 

Strategies for Growth Regional 

Studies Association 

Winter Conference 2013 

22nd November 2013 

U.K. 

New Form Of Regional 

Cooperation, New 

Spatial Structure 

Electronic Cooperation 

And The Rise Of Mega 

City-Regions 

Omid 

Khazaeian, Reza 

Kheyroddin 

 * 

06 

High‐Speed Rail And The City: 

Urban Dynamics And Tourism 

21 – 23 January 2015 

France 

Analysis of Tourist 

Mobility via HSR 

Development in New 

Geographical Map of 

Iran 

Reza 

Kheyroddin, 

Arman 

Mirzakhani 

 * 

07 

Colloque international L’agriculture 

périurbaine : impacts du fait 

urbain, stratégies et jeux d’acteurs 

15 - 16 Avril 2015 

Algérie 

Analysing the impact of 

landuse change on 

agriculture and gardens, 

case study : Urmia 

Urban-Region 

Reza 

Kheyroddin, 

Saber 

Zahedpour, 

Nasim Ghasemi 

 * 

08 

AESOP International workshop 

"BECOMING LOCAL: Transforming 

spaces, redefining localities" Paris-

2014 

October 23-25, 2014 

France 

“Every Day Life” as the 

Intermediary of 

“Becoming Local and 

Global”: The 

Transformation of 

Valiasr Intersection in 

Tehran, Iran 

Reza 

KHEYRODDIN, 

Ahmadali 

Namvarian, 

Somayeh Kani 

*  

09 

3rd ERSA International 

Workshop “Higher Education 

Institutions and Regional 

Development” 

14 – 15 October 2013 

Germany 

Toward Spatial 

decentralization of 

university activities by 

New Branch in IUST 

(Iran University of 

Science and 

Technology), Iran 

Reza 

Kheyroddin, 

Masoumeh 

Barzegar 

 * 

22 

52nd ERSA Congress : European 

Regional Science Association ; 

Regions in Motion - Breaking the 

Path 

21- 25 August 2012 

Slovakia 

Economic Growth and 

Regional Changes in 

Dubai and Emergence of 

Growth Pole as 

a Metropolitan Area in 

UAE 

Reza 

KHEYRODDIN, 

Mehdi Razpour 

*  

21 

Séminaire RESUP : Les pratiques 

d'enseignement et de recherche dans 

les antennes universitaires 

Le 8 mars 2013 

France 

Déconcentration 

territoriale des activités 

Universitaires par Les 

nouveaux campus : cas 

d’Etude : IUST (Iran 

University of Science 

and Téchnology) à 

Téhéran » 

Reza 

Kheyroddin 
*  

20 
An international workshop of the 

Regional Studies Association: 
Spaine 

Rural tourism 

development or socio-

Reza 

Kheyroddin, 
*  
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Research Network on Tourism and 

Regional Development Evolution and 

transformation in tourism 

destinations: Revitalisation through 

innovation? 

10-13 Feb. 2014 

environmental 

degradation: Study of 

Damavand County in 

Iran 

Atefeh Solimani, 

Reza Piroozi 

22 

80e du Congrès de l'ACFAS : 

Colloque 469 - Espaces ouverts des 

agglomérations urbaines : 

constructions territoriales, régulations 

et dynamiques de gouvernance 

métropolitaine 

7-11 May 2012 

Canada 

Analyser la relation 

entre la régulation 

d’occupation du sol et le 

prix du terrain et du 

logement :Une aide à la 

décision dans 

l’aménagement des 

espaces ouverts dans les 

territoires 

métropolitains, Cas 

d’étude : Téhéran, Iran 

Reza 

Kheyroddin, 

Reza Piroozi 

*  

22 

Association of European Schools of 

Planning (AESOP) 26th Annual 

Congress : 

11-15 July, 2012 

Turky 

New towns land use 

planning desision-

making by 

measuring Relations 

between land use 

regulations and housing 

prices 

Reza 

Kheyroddin, 

Reza Piroozi 

*  

25 

Colloque Asrdlf 2012 : Industrie, ville 

et région dans une économie 

mondialisée 

9 au 11 Juillet 2012 

France 

Suburbanization to 

the Suburban Growth 

Poles, from Planning to 

Implementation: A 

Study of Paris 

Metropolitan Area 

Reza 

Kheyroddin, 

Reza Piroozi 

 * 

26 

Colloque Asrdlf 2012 : Industrie, ville 

et région dans une économie 

mondialisée 

9 au 11 Juillet 2012 

France 

Gouvernance 

territoriale de la grande 

région urbaine de 

Téhéran; Entre le 

Développement 

Polycentriques el la 

Concentration Spatiale 

Reza 

Kheyroddin 
 * 

27 

20 ans de Transformations 

Economiques et Sociales au Val 

d’Europe 

17 et 18 décembre 2012 

France 

Villes nouvelles 

téhéranaises : entre la 

projection et la 

fabrication 

Reza 

Kheyroddin 
 * 
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 ترویجی-مقاالت علمی-8-1

 اسامی همکاران به ترتیب نام نشریه عنوان مقاله ردیف
 

 

2-  
 ارزیابی روند تخریب و نوسازی بافت های شهری : 

 نسبت درآمدهای نفتی با هویت شهر

مجله علمی و ترویجی 

 منظر
  خیرالدین، کیوان گلریزرضا 

1-  

 تحلیل استراتژیک فرصتها و چالش ها در توسعه پایدار منطقه

 مرزی بانه با تاکید بر تأثیر متقابل امنیت و توسعه مناطق مرزی

-فصلنامه علمی

تخصصی دانش 
 انتظامی کردستان

  رضا خیرالدین، مهدی رازپور

9-  

 تقابل حق مالکیت خصوصی و حق به شهر در بستراقدامات 

 نوسازی شهری )مطالعه موردی: اتوبان امام علی در محالت اتابک و مینایی(

نشریه شهرسازی و 
 معماری هفت شهر

رضا خیرالدین، ابراهیم دالیی 
  میالن

4-  

 های پارک رهیافت بکارگیری با سبز فضای توسعه قابلیّت تأثیر ارزیابی

 )قزوین شهر :موردی مطالعه( شهر تاریخی منظر کیفیّت ارتقای در جیبی

دوفصلنامه پژوهشهای 

 منظر شهر

رضا خیرالدین، الهام کاکاوند، 

 مرتضی امیدی
 

 

 

 مقاالت علمی پژوهشی -8-9

 نام نشریه عنوا ن مقاله ردیف
 علمی نمایه 

 معتبر
 اسامی همکاران

2 
روستایی مناطق مرزی؛ پایش تحوالت فضایی سکونتگاه های 

 چالشها وظرفیتها در کارکرد جامعه روستایی شهرستان مرزی بانه

-فصلنامه علمی

پژوهشی روستا و 
 توسعه،

ISC 
 مهدی رضا خیرالدین،

 رازپور

1 

بررسی پیامدهای اقتصاد غیر رسمی و توریسم تجاری بر تحوالت 

ی فضایی شهرستان بانه: رویکرد تحلیل استراتژیک فضای-کالبدی

 چند مقیاسی

مطالعات و 
پژوهش های 

شهری و منطقه 

 ای

ISC 
 مهدی رضا خیرالدین،

 رازپور

9 

 تا فضایی بندی قطب از: مترو های ایستگاه هدفمند توسعه 

ری در تهران: نمونه مورد مطالعه: ایستگاه مترو دکتر شه یکپارچگی

 شریعتی و ایستگاه مترو میدان شهدا

 ISC باغ نظر
 امیر رضا خیرالدین،

 ایمانی جواد فروهر،

4 
تحلیل پیامدهای فضایی اقدامات مدیریت شهری در بافت های قدیم 

 و جدید کالن شهر تبریز

-مجله علمی
پژوهشی اقتصاد و 

 مدیریت شهری
ISC 

 جواد رضا خیرالدین،
 فروهر امیر ایمانی،
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9 
کالبدی مفهوم اسالمی عدالت با تحلیل  -پویشی در ترجمان فضایی

  گانه کالنشهر تهران 221کارتوگرافیک تعادل فضایی در نواحیی 

فصلنامه علمی 

پژوهشی 

پژوهشهای 
 معماری اسالمی

ISC رضا خیرالدین 

6 
تحلیل تحوالت فضایی کالن شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت 

 در ایران، نمونه مورد مطالعه: کالن شهر تبریز

-نشریه علمی

پژوهشی انجمن 

-معماریعلمی 

 شهرسازی

ISC 
 اکبر علی رضا خیرالدین،

 شاملو ایمانی جواد تقوایی،

7 

-های فضایی مناطق کالن شناسی جدید در تکوین پراکنش گونه

-شهری )نمونه مطالعه: رشد متاستاتیک در محور شرق منطقه کالن

 شهری تهران(

-نشریه علمی

پژوهشی مدیریت 
 شهری و روستایی

ISC ،پیروزی رضا رضا خیرالدین 

8 
 زا استفاده با تهران کالنشهر مدلسازی تغییرات کاربری زمین در 

 MOLAND  مدل

فصلنامه علمی و 
پژوهشی برنامه 

 ریزی منطق های
ISC 

 رضا هاشم داداش پور،
 یعقوب مرتضی خیرالدین،

 چمنی بهنام خانی،

5 

-مه و فضایی ساختار بر مجازی ارتباطات نوین هایفناوری  تاثیرات

ها حوزه های شهری توکیو، اوزاکا و )نمونه  ای کالنشهریه پهنه پیوندی

 ناگویا درژاپن(

-نقش جهان

مطالعات نظری و 

های نوین فناوری
معماری و 

 شهرسازی

ISC 
 امید رضا خیرالدین،

 خزاییان

21 
ظهور ارتباطات مجازی و الزامات نوین در شیوه های مدیریت و 

 ریزی شهر فردا برنامه

-دوفصلنامه علمی

پژوهشی مدیریت 

 فردا
ISC 

 امید رضا خیرالدین،

 خزاییان

22 
 تطبیقی مقایسه توفیق و ناکامی در ساماندهی مناطق کالنشهری؛

 پاریس کالنشهر شرق محور با تهران کالنشهر شرق محور
 ISC باغ نظر

 مهدی رضا خیرالدین،

 نادری

21 
و تحلیل پیامدهای دگردیسی فضای جغرافیایی فعالیت های تجاری 

 تهران نصر کوی: موردی ی نمونه آن در کیفیت نواحی مسکونی؛

فصلنامه علمی 

پژوهشی آمایش 
 جغرافیایی فضا

ISC ،فروهر امیر رضا خیرالدین 

29 

های جدید شهری بر رفتار های محیطی گسترشتحلیل تأثیر ویژگی

 9سفرهای با مقصد مشخص و بدون مقصد مشخص )مطالعه موردی: 

 محله در شمال شهر اصفهان(

نشریه هنرهای زیبا 
 معماری–

 وشهرسازی
ISC 

 اله عنایت رضا خیرالدین،

 میرزایی

24 
حقوق همسایگی در بستر محدودیت های ژئومورفولوژی سکونتگاه 

 های روستایی )از تعارضات قانونی تا توافقات عرفی(

مجله مسکن و 

 ISC محیط روستا
 ابراهیم رضا خیرالدین،

 میالن دالیی
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29 
نظام حقوق شهرسازی ایران در پرتو قوانین و مقررات 

 (خصوصی حقوق و  اسالمی)تبیین الگوی برهم کنش حقوق عمومی

مجله مدیریت 

 ISC شهری
 ابراهیم رضا خیرالدین،

 میالن دالیی

26 

بررسی و تحلیل چگونگی تاثیر ابرپروژه های شهری برقیمت مسکن 

 طبقاتی بزرگراه:  موردی مطالعه) مجاوردر عمق محالت شهری 

 (صدر

اقتصاد و مدیریت 
 ISC شهری

 مسعود رضا خیرالدین،
 امیدی

27 
بررسی تطبیقی تجارب در زمینه سازگاری و ادراک اسایش حرارتی 

 در فضاهای عمومی شهری
 ISC مدیریت شهری

 الهام رضا خیرالدین،

 ضابطیان

28 

و اشتغال در ارزیابی تعادل کاربست الگوی یکپارچگی نظام اسکان 

فضایی هسته های جدید شهری )مطالعه موردی : شهر جدید 

 پردیس در کالنشهر تهران(

بر نامه ریزی و 
 امایش فضا

ISC ،وحید رضا خیرالدین 
 زاده حکیم

25 

های فضایی شهرها )با استفاده از الگوی رشد الگوسازی گرایش

توسعه فضایی شهر سنجی و انتظام خودکار سلولی( جهت امکان

 چالوس

نشریه تحقیقات 

کاربردی علوم 

 جغرافیایی
ISC 

 فردیس رضا خیرالدین،

 ساالریان

11 
چالش در آموزش محتوایی روش شناسی کیفی در مطالعات 

 کیفیت ها تا اعتمادپذیری یافته ها تحلیل از شهرسازی:
 ISC فصلنامه راهبرد

 ابراهیم رضا خیرالدین،

 میالن دالیی

12 

تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روش شناسی پژوهش در مطالعات 

شهرسازی )مورد پژوهی: پایان نامه های کارشناسی ارشد 

 (2959تا  2981شهرسازی علم وصنعت 

روش شناسی علوم 

 ISC انسانی
 ابراهیم رضا خیرالدین،

 میالن دالیی

00 

Regional Transport Development and Urban 

Economic Isolation Analysis of Paradoxical 

Consequencesin Qazvin- Rasht Highway 

construction: Loshan city, Iran 

Armanshar 

Architecture 

&Urban 

Development 

ISC 

Reza 

KHEYRODDIN, 

Mehdi RAZPOUR 

02 
An analytic overview on the rise of cyber spaces 

and the Islamic Society: An urban challenge or 

natural transition of cities? 

Journal of 

Reasearch in 
Islamic 

Architecture 

ISC 
Reza 

Kheyroddin, Omid 

Khazaeian 

02 

The Influence of Metro Station Development on 

Neighbourhood Quality. The Case of Tehran Metro 

Rail System 

International 

Review for 

Spatial 

Planning and 
Sustainable 

Development 

ISC 

Reza 

Kheyroddi, Aliakbar 

Taghvaee, Amir 
Forouhar 

05 

Identification of Effective Components for Creation 

of Rituals in Public Spaces, Promotion of Social 

Values and Capital 

International 
Journal of 

Science, 

Technology 

and Society 

ISC 

Mohammad 

Moayedi, Seyed 

Komail Salehi, 

Reza Kheyroddin 

 

  

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index.aspx?journalid=183
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index.aspx?journalid=183
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index.aspx?journalid=183
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index.aspx?journalid=183
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index.aspx?journalid=183
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 ISIمقاالت  -8-4

 معتبر علمی نمایه  نام نشریه عنوا ن مقاله ردیف
اسامی همکاران به 

 ترتیب

0 

Metastatic Spread Of Luxury 

Holiday Homes In Rural Areas: A 

New Type Of Spatial 

Development In Tehran 

Metropolitan Areas: A Study Of 

Damavand County, 

Iran 

Journal of 

Architectural 

and Planning Research 

(JAPR) 

ISI, ThomsonReuters 

SSCI 

Reza 

Kheyroddin, R. 

Piroozi, 

A.Soleimani) 

9 

INFORMAL ECONOMY AND 

URBAN SPATIAL CHANGES 

IN THE BORDER TOWN 

BANEH. A CASE STUDY FROM 

THE IRANIAN-IRAQI BORDER 

International Journal 

of Contemporary Economics 
and Administrative Sciences 

ISI, Thomson Reuters /Master 

list 

Reza 

Kheyroddin, 

Mehdi 
Razpour 

4 

Coastal Gated Communities: 

From Social Segregation To 

Exclusive Public Shoreline 

Access: Shoreline Of Caspian Sea 

In North Of Iran 

Journal of Urban Planning 

and Development-ASCE 

ISI, ThomsonReuters 

SSCI 

Reza 
Kheyroddin, 

Maedeh 

Hedayatifard 
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 انگلیسی آزمایشگاه -بروشور فارسی -5
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