
  عناوين پايان نامه های دوره کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزادزنجان

   نيمسال دوم88-89سال تحصيلی 

ردي  دانشجو استاد عنوان پايان نامه
 ف

  1  انصاری فرناز    

 2 خليلی فاطمه  
 3 قاسمی گالره  
  4  مالحاجلويی ميانجی حسين   

 5 اميدی رودبارکی سميه احمديان ادرشکلگيری ورشدشهره)محلی(تاثيربازارهای هفتگی
 6  آهنگرسريزدی ندا احمديان )باتاکيدبرباليای طبيعی(بررسی ويژگی های مديريت بحران های شهری

 7 بهروزی اصفهانی بهزاد احمديان  تاثيرفرودگاه برتوسعه شهری
 8 خاتمی احمد احمديان کودک و شهر

 9 زينالی نساز ليال مدياناح بررسی معيارهای پايداری کالبدی درمراکزشهری
 10 فتاح زاده يلدا احمديان هويت بخشی به محالت بارويکرداجتماعی-بررسی روندسيرگذرزمان برهويت محله

ساماندهی ومديريت فضاهای رهاشده شهری وارئه راهکاربرای اين فضاهابابررسی 
 نمونه موردی

فرروهری حساس نوش  احمديان
 آفرين

11 

مقايسه بين دانش پزشکی و دانش (ارگانيسم انسانی و نظام شهریمقايسه تطبيقی بين 
 )شهری

  12  ملکی آييرين دخت  احمديان

بررسی راهکارهای ايجادآرامش صوتی درشهروندان ازطريق تمهيدات مناسب 
 شهرسازانه

  13  نورائی پرنيان  احمديان

  14  پوررسول اقچه کندی سحر  ترابی  نقش مکان های مقدس درهويت محله ای

  15  حاجی زادکپورچالی مهسا  ترابی  راهکارهای طراحی شهری درجرم زدايی

  16  ساالری ساينا  ترابی  تاثيرفرهنگ و اقليم درشکل گيری فضای شهری

 17 امامقليان مهديه ساشورپور طراحی محيطی ورودی شهر
 18 انصافی نازلی ساشورپور بررسی نقش و جايگاه نورورنگ درطراحی فضاهی شهری

طراحی و ساماندهی بافت بين امامزاده ( و احياشالوده بافت کهن قزوينطراحی
  )حسين تامسجدجامع

  19  بشيری پريسا  ساشورپور

 20 بيگدلی ميثم ساشورپور نقش مطالعات اجتماعی درمداخله بافت های فرسوده
  21  جعفری معصومه  ساشورپور  ساعته24مديريت و برنامه ريزی درشب،باتاکيدبرمفهوم شهر

 22 خديو شقايق ساشورپور رسی تاثيرمبلمان درارتقای کيفيت فضاهای شهریبر
 23 رسولی ليال ساشورپور بررسی تاثيراقليم برروندطراحی فضاهای شهری

 24 کريمی سميه ساشورپور  توريستی در پارک جنگلی شهرميانه-طراحی سايت تفريحی 
 25  بهارکمديرزارع  ساشورپور بررسی فضاهای شهری برای معلولين



  26  نظامی پاکدهی سيپيده  ساشورپور  تبليغات شهری و ساماندهی عناصرتبليغاتی درفضاهای شهری

  27  امينی ستاره  سروش مهر  بررسی الگوهای طراحی فضاهای انسنسازشهری با رويکردبرمولفه های کيفی آن

  28  برنا نسترن  سروش مهر  طراحی شهراروميه برای معلوالن جسمی و گروههای خاص

  29  رستمخانی سيما  سروش مهر  زندگی شبانه درشهرها

 30 سيما يلدا سروش مهر بررسی ورودی های شهر
نيکان +شريفی سرائی ماريه سروش مهر )نمونه موردی زنجان(شيوه نامه مداخله دربافت های فرسوده شهری

 مجيد
31 

  32  صحرائی مريم  سروش مهر  منظرشهری وبلندمرتبه سازی

 33 عسگررمکی هانيه سروش مهر ی شهری و ضوابط نماسازیطراحی نماها
 34  گرانمايه امير سروش مهر )جمعی(مبلمان شهری وتاثيرآن درشکلگيری رفتارهای اجتماعی

 35  مرتضوی سيده سارا سروش مهر زيباسازی و توجه به فرهنگ عمومی
نمونه موردی خيابان شهيدان برادران (ساماندهی خيابان به عنوان يک فضای شهری

  )تهران17منطقه2آقاياری،ناحيه
  36  اسکندريون شيما  شادمان

 37  محمودصالحی الهه شادمان ساماندهی خيابان شهيدفرحزادی براساس معيارهای مناسب برای ترددپياده
کن به عنوان مفهومی پايه احياوتقويت نقش گردشگری وتفرجگاهی محله 

 درساماندهی
  38  مقيمی هنجنی مريم  شادمان

نمونه موردی بافت )(pedestrization(بررسی راهکارهای توسعه پياده مداری
  مرکزی زنجان

 39 احمدلو رويا شکوهی

 40 اکبری سحر شکوهی بررسی و ارائه راهکارهايی در جهت ارتقاء حسن تعلق خاطرشهروندان
نمونه موردی (فت های فرسوده شهری با رويکردپايداری اجتماعیساماندهی با

 )حسينيه اعظم زنجان
 41 اميری حسن شکوهی

مديريت بحران زلزله درنواحی شهری در مرحله قبل از وقوع بااستفاده از نرم 
  )نمونه موردی محله چيذرتهران(SDSSافزار

 42 بهزادپور الناز شکوهی

نمونه موردی تپه زنجان کوه بااستفاده از (GISطراحی منظرشهری بااستفاده از
Arc Gis Analyst(  

 43 پيری فاطمه شکوهی

 نمونه موردی –طراحی شهری محورهاومسيرهای گردشگری درون شهری 
  )شکل دهی به بستروبدنه محورهای گردشگری(شهرزنجان

  44  حدادی آرتا  شکوهی

  45  حديدی نرگس  شکوهی  زروش تحليل سيستمیتحليل مساله ترافيک بافت مرکزی شهرزنجان بااستفاده ا

  46  منزوی سابق آرزو  شکوهی )نمونه موردی زنجان(پتانسيل يابی و ساماندهی فضاهای گذران اوقات فراغت 
  47  اعتقادی حميد  صفری  ساماندهی وباززنده سازی محله مسجدجامع قزوين

  48  اکبری هانيه صفری راهبردهای توسعه کالبدی پايدارشهری
 49 پژنگ بهناز صفری ثيربلندمرتبه سازی درسيمای شهری تهرانتا

 51 روحانی آيدا صفری پياده و جايگاه آن درشهر،درمحدوده حرم حضرت معصومه درقم



شفيعی ليالکوهی محمد  صفری ساماندهی بافت فرسوده شوشتر
 مهدی

52 

نمونه (بررسی ميزان مشارکت مردم دراجرای طرح های بافت فرسوده شهری
 )موردی داوودقلی

 53 عنبری سبيل مهسا صفری

نمونه موردی (بررسی هويت شهرهای جديدبارويکردافزايش احساس تعلق
 )شهرجديدهشتگرد

 54 فرهنگ فالح فهيمه صفری

  55  محمودی سعيد  صفری  استانداردهای سطوح وسرانه کاربری های اراضی شهری

تحليل و ( و خصايص آنفرايندشکلگيری ورشدمناطق اسکان غيررسمی شهرزنجان
  )تدوين عوامل موثربرکوی فاطميه

  56  ميثاب امير  صفری

رهای اصلی آن درعملکردتوسعه امفهوم مشارکت درشهرسازی وموانع وراهک
  فرايندشهری

  57  ياراحمدی محمد  صفری

 58 اناميراصالنی مژگ معصومی )نمونه موردی زنجان(استراتژی توسعه شهری با تاکيد بر جهت گسترش مکانی 
  59  حمزه لويی سمانه  معصومی  مکانيابی پايگاه های مديريت بحران شهری

تاثير روند توسعه شهردرآبهای زيرزمينی بااستفاده از سيستم اطالعات مکانی و 
 تصاوير ماهواره ای

 60 ژاله رجبی پروانه معصومی

  61  ژهمهران فر نو  معصومی  بررسی مشکالت موجوددرفاکتوردسترسی درمديريت بحران

  62  مرادی نوده زهرا  يگانگی  کاربردفناوری های نودرمبلمان شهری

  


