
مشاورراهنماردیفسري
1فرهودياصغر نظریاناسماعیل نصیريشبکه شهري و برنامه ریزي شهري در استان گیالندي10001374ب.ش
1معصومی اشکوريمحمد سلیمانیموسی حسین پورچگونگی پیدایش شهر و مکانیسم روابط شهر و روستا در استان گیالن (نمونه موردي: شهر رودسر)*10011377ب.ش
2محمدتقی رهنماییاصغر نظریانهوشنگ بهروانبررسی عملکرد طرح هاي جامع شهري (نمونه موردي: مهاباد)شهریور10021377ب.ش
1محمد سلیمانیمحمد ابراهیم قانع غزآباديتحوالت شهر و شهرنشینی یزد با تأکید بر نقش صنعت (75-1345)پاییز10031377ب.ش

لطف اهللا یزدانی
احمد سعیدنیا

1محمد سلیمانیاصغر نظریانابوالفضل مددينقش صنعت در تحوالت فضایی - کالبدي شهر تبریزبهمن10051378ب.ش
3سیمین توالییمحمد سلیمانیحسن یگانصنعتی شدن و تحوالت مجتمع هاي زیستی در شهرستان قزوین (نمونه موردي: شریف آباد)بهمن10061378ب.ش

اسماعیل چاوشی
ابوالفضل مشکینی

2اصغر نظریانعباس بخشندهمحمد اصغرپور گوريبررسی و شناخت شهر مرکزي شهر بابل*10081379ب.ش
1سیمین توالییمحمد سلیمانیداریوش شهونديبررسی تحوالت شهر و شهرنشینی مرودشت با تأکید بر توسعه کالبديتابستان10091379ب.ش
1محمد سلیمانیاصغر نظریانفرصت حسین اوغلیپیدایش و تحوالت شهرنشینی پارس آباد مغان با تأکید بر توان هاي منطقه ايشهریور10101379ب.ش
2لطف اهللا یزدانیاصغر نظریاناسمعیل دلیربررسی تحوالت کارکردي و اثرات آن در شهر اردبیل با تأکید بر نقش مرکزیت اداري و سیاسیپاییز10111379ب.ش
2محمد سلیمانیاصغر نظریانعبدالنبی شریفینقش صنعت در توسعه فضایی - کالبدي اهوازتابستان10121380ب.ش
1سیمین توالییمحمد سلیمانیمهشید منزويبررسی و ارزشیابی تحوالت شهر جدید پوالدشهرتابستان10131380ب.ش
2اصغر نظریاناسماعیل چاوشیحمید راستگوبررسی عملکرد طرح هاي جامع شهري (نمونه موردي: شهر الر)*10141381ب.ش
2عباس بخشندهاصغر نظریانمهناز عزیزيبررسی تحوالت کالبدي بخش مرکزي قزوین با تأکید بر تغییرات کاربري زمینبهار10151381ب.ش
1اسماعیل چاوشیجعفر جوانناصر فتحیبررسی قابلیت هاي توسعه شهرستان ارسباران (ورزقان)پاییز10161381ب.ش
2سیمین توالییاصغر نظریانرقیه حاجی زاده طوسیبررسی شبکه شهري خطی سواحل شمالی ایران (محور رامسر - محمودآباد)زمستان10171381ب.ش
2اسماعیل چاوشیاصغر نظریانمهدي روحیبررسی تحوالت کالبدي بخش مرکزي شهر تهران با تأکید بر تغییرات کاربري اراضی (نمونه موردي: منطقه 11 تهران)زمستان10181381ب.ش
2محمد سلیمانیسیمین توالییمصطفی قدرتیارزیابی طرح جامع شهر شیروان با تأکید بر ابعاد فضایی - کالبدي آنزمستان10191381ب.ش
1اکبر قویدلمحمد سلیمانیجلیل ثابتی منشارزیابی طرح جامع شهر کرمانشاه با تأکید بر ابعاد فضایی - کالبدي آندي10201381ب.ش
3اکبر پرهیزگاراصغر نظریانمنیژه الله پوربررسی کاربري اراضی در برنامه ریزي شهري با بهره گیري از GIS (نمونه موردي: کاربري هاي آموزشی منطقه 8 تهران)دي10211381ب.ش
1اسماعیل چاوشیپرویز ضیاییانرضا کوه کنآشکارسازي تغییرات اراضی شهري مشهد با استفاده از داده هاي RS و GISبهمن10221381ب.ش
3اسماعیل چاوشیاکبر سلیمان پور بررسی سیر تحوالت کالبدي بافت قدیم اردبیلاسفند10231381ب.ش
2جعفر جوانمحمد سلیمانیداریوش ظفريساماندهی فضایی - کالبدي احمدآباد تبریزبهار10241382ب.ش
1محمد سلیمانیاصغر نظریانجواد خنده روبررسی و ارزیابی نحوه استقرار کاربري هاي آموزشی در شهر مشهد با استفاده از GIS در منطقه 7اردیبهشت10251382ب.ش
2اصغر نظریاناسماعیل چاوشیحسین سرمستتوسعه فضایی شهر لنگرود و اثرات زیست محیطی آنتابستان10261382ب.ش

اصغر نظریان

نسخ موجود

دانشگاه خوارزمی تهران - دانشکده علوم جغرافیایی - معاونت پژوهشی
فهرست پایان نامه ها - رشته جغرافیاوبرنامه ریزي شهري

دانشجوعنوانفصل/ماهسال
اساتید شماره

1

صفی اهللا عسگري بررسی تحوالت کالبدي بخش مرکزي زنجان با تأکید بر تغییرات کاربري زمین 2اسفند

1004

1007 ب.ش

محمد سلیمانیحسن علی آباديبررسی تحوالت شهر و شهرنشینی سبزوار با تأکید بر توسعه کالبدي و شکل یابی بافت هاي جدید شهريبهمن1378ب.ش

1378



مشاورراهنماردیفسري
1اصغر نظریانمحمد سلیمانیمهدي احمدآقاییمهاجرت هاي روستایی و تحوالت شهر و شهرنشینی سرابله با تأکید بر توسعه کالبدي - فضاییشهریور10271382ب.ش
2محمد سلیمانیاصغر نظریانمحمدحسن یزدانیبررسی تحوالت نقش و کارکرد شهرهاي منطقه آذربایجانشهریور10281382ب.ش
2اسماعیل چاوشیاصغر نظریانوحید خلف خانیبررسی تحوالت کالبدي شهر نوبنیاد سلماس پس از زلزله 1309زمستان10291382ب.ش
3جعفر جواناسماعیل چاوشیمنیژه  سلطانیبررسی حاشیه نشینی و ساماندهی آن در زنجان (کوي فاطمیه)زمستان10301382ب.ش
2محمد سلیمانیاصغر نظریانحسین نعمتیبررسی تحوالت شهر و شهرنشینی بهبهان با تأکید بر توسعه کالبدي - فضایی (75-1345)بهمن10311382ب.ش

اسماعیل چاوشی
یداهللا کریمی پور

1پرویز ضیاییانمحمد سلیمانیخدامراد شمسایی فردمکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهري با GIS (نمونه موردي: بروجرد)اسفند10331382ب.ش
3سیمین توالییاسماعیل چاوشیجواد فرهاديبرنامه ریزي فضایی منطقه شهري مشهد (سطح بندي سکونتگاه ها)اسفند10341382ب.ش
2اصغر نظریانمحمد سلیمانیحسن مراديبررسی و ارزیابی بازسازي شهر دهلراناردیبهشت10351383ب.ش
1اصغر نظریانمحمد سلیمانیخداداد فاطمی سوقبررسی و ارزیابی تحوالت شهر جدید هشتگرددي10361383ب.ش
2اصغر نظریاناسماعیل چاوشیرضا میکاییلیتعیین الگوي مکان یابی فضاهاي آموزشی شهرسازي با استفاده از توانمندي هاي  GISبهمن10371383ب.ش
2محمد سلیمانیاصغر نظریانایرج تیموريبررسی روند تغییرات کالبدي و عملکردي بخش مرکزي اردبیل طی نیم قرن با GIS و RSاسفند10381383ب.ش

اصغر نظریان
سیمین توالیی

1پرویز ضیاییاناصغر نظریانعلی اصغر عبدالهیبررسی روند توسعه فیزیکی شهر کنگان و انتخاب مکان بهینه براي توسعه آتی با استفاده از GIS و RSتابستان10401384ب.ش
1اسماعیل چاوشیغالمرضا ولی زادهمکان یابی بهینه فضاهاي آموزشی دبیرستان با GIS (تبریز)شهریور10411384ب.ش
3اصغر نظریانمحمد سلیمانیاحمد بهنام نیاتحوالت شهر و شهرنشینی دورود با تأکید بر کالبد شهر (75-1345)پاییز10421384ب.ش

سیمین توالیی
پرویز ضیاییان

2اسماعیل چاوشیاصغر نظریانحبیب شعبانیفرایند شکل گیري شهرهاي خودرو پیرامون کرج با GIS  (مشکین دشت کرج)بهمن10441384ب.ش
اصغر نظریان
سیمین توالیی

2پرویز ضیاییاناسماعیل چاوشیعباس جهان مهرپیش بینی زیرساخت داده هاي مکانی بهینه براي شهرهاي ایران در رسیدن به توسعه پایدار با GIS (نمونه: دلند - گلستان)شهریور10461385ب.ش
2اسماعیل چاوشیاصغر نظریانامجد کریمیبررسی روند تغییرات کالبدي و عملکردي بخش مرکزي سنندج طی نیم قرن با GIS و RSشهریور10471385ب.ش

محمد سلیمانی
یداهللا کریمی پور

2حسن افراختهمحمد سلیمانیمجید نورمحمدیانآشکارسازي تحوالت کالبدي کرمان با RS و GISدي10491385ب.ش
1محمد سلیمانیاصغر نظریاننجات جعفريتحلیل فرایند تغییرات کاربري اراضی بخش مرکزي شهر ایالم از دهه 50 با GIS و تعیین الگوي بهینه کاربري اراضیاسفند10501385ب.ش

اسماعیل چاوشی
یداهللا کریمی پور 2حسن افراختهامیر خضريتعیین مکان بهینه جهت گسترش کالبد شهر مرودشت با توجه به محدودیت هاي جغرافیایی با GIS و RSاسفند10511385

1045

1048

نوشا خوش بخت فشتمی*1385ب.ش

زمستان1384 1043

هادي سلیمانی مقدمدي1385ب.ش

محمد سلیمانی

GIS بررسی اسکان غیررسمی در محور شرقی کمربندي کرج به منظور توانمندسازي حاشیه نشینان شهري با

RS و GIS سکینه کرد درونکالییبررسی گسترش کالبدي شهر بابل و ادغام روستاهاي حاشیه شهر با ب.ش

فهرست پایان نامه ها - رشته جغرافیاوبرنامه ریزي شهري

ب.ش

2پرویز ضیاییانمریم خسرويتعیین جهت توسعه فیزیکی شهر اندیمشک با استفاده از RS  و GISاسفند1383ب.ش

شماره

1032

1039

حسین یعقوبیپیامدهاي توسعه کالبدي - جمعیتی شهر بوکان در دوره (75-1335)بهمن1382ب.ش

دانشجوعنوانفصل/ماهسال

RS و GIS بررسی تحوالت کالبدي مشهد براي تعیین جهات بهینه گسترش آتی آن با

2پرویز ضیاییان

نسخ موجود

2

1

اساتید

2 محمد سلیمانی

اسماعیل چاوشی



مشاورراهنماردیفسري
اصغر نظریان
سیمین توالیی

2احمد زنگانهمحمد سلیمانیعلی جوکارنقش شهرهاي کوچک در توسعه منطقه اي (فیروزآباد - فارس)تابستان10531386ب.ش
اسماعیل چاوشی

علی شماعی
2اسماعیل چاوشیاصغر نظریاناحسان کاملیارزیابی عملکرد طرح جامع شهر شاهرود از دیدگاه توسعه پایدارشهریور10551386ب.ش
1منیژه قهروديعلی شماعیحمید عسگرياسیب شناسی کاربري هاي اموزشی مقطع دبیرستان در شهر ایالم با GISشهریور10561386ب.ش
1علی شماعیسیمین توالییام البنین خزاییبررسی و تحلیل شهري و سازمان فضایی آن در مازندرانمهر10571386ب.ش
2یداهللا کریم پورلطف اهللا یزدانیاحسان طباطباییارزیابی میزان موفقیت طرح جامع شهر اهوازمهر10581386ب.ش
1یداهللا کریم پورمحمد سلیمانیمجتبی نظرپورساماندهی کالبدي - فضایی بخش مرکزي شهرها براي توانمندسازي مدیریت بحران زلزله (بروجرد)مهر10591386ب.ش
2علی شماعییداهللا کریمی پورمحمد حسینیبررسی توسعه و تغییرات کاربري اراضی شهر دیواندره در دهه اخیر (85-75)آبان10601386ب.ش

سیمین توالیی
یداهللا کریمی پور
محمد سلیمانی
اصغر نظریان

1اصغر نظریاناسماعیل چاوشیزهرا حسین زادهمکان یابی فضاي سبز شهري با کاربرد GIS (منطقه 7 تهران)اسفند10631386ب.ش
محمد سلیمانی
حسن افراخته

1علی شماعیطاهره نوزاديارزیابی میزان موفقیت طرح جامع شهر لواسانشهریور10651387ب.ش
2حسن افراختهاصغر عبدلیتوان هاي بالقوه بافت هاي فرسوده شهري و توسعه متوازن شهري (باباطاهر خرم آباد)بهمن10661387ب.ش

اسماعیل چاوشی
یداهللا کریمی پور
حسن افراخته
علی شماعی

محمد سلیمانی
پرویز ضیاییان
محمد سلیمانی
اصغر نظریان

2سیمین توالییمهناز شجاع عراقیمکان یابی بهینه پایگاه هاي پشتیبانی چندمنظوره مدیریت بحران با استفاده از GIS در منطقه 6مهر10711388ب.ش
محمد سلیمانی

موسی پورموسوي تغییرات کاربري زمین در منطقه یک شهرداري تهرانمهر10721388ب.ش

1054

1070

ب.ش

1064ب.ش

اصغر نظریانحمید آروندارزیابی طرح جامع شهر خوي با تأکید بر ابعاد کالبدي - فضاییتیر1386ب.ش

ب.ش

ب.ش

1069

1068

1067

ب.ش

ب.ش

ب.ش

2 شهریور1388

1شبنم قلمی

هادي ترکیمدیریت شهري و توسعه پایدار شهري با تأکید بر شهر ابهر

شماره

1052

فهرست پایان نامه ها - رشته جغرافیاوبرنامه ریزي شهري

اکبر تاجیک بررسی تحوالت کالبدي فضایی روستاهاي مجاور کالن شهر تهران (دارآباد) شهریور 1388

ناهیده باقري تبارارزیابی طرح جامع شهر سراب با تأکید بر وضعیت کالبدي - فضایی با GISمرداد1388

رقیه نوروزي

صادق برزگرنقش شهرهاي کوچک در توسعه ناحیه اي (نمونه موردي: زیرآب)شهریور1388

بررسی چشم انداز توسعه فیزیکی شهر آمل و اثرات آن بر تغییر کاربري زمین هاي کشاورزي با GISآذر1386ب.ش 1061

مریم بابایی نیا تحوالت منطقه تجریش با تأکید بر بازار بهمن 1386 1062

دانشجوعنوانفصل/ماهسال
اساتید

سیمین توالیی

اعظم فالح حسن آباديتحول روستاهاي مجاور شهرهاي بزرگاسفند1386

اسماعیل چاوشیرقیه اسکندراوغلیگسترش فضایی و تحوالت فیزیکی شهر خلخال*1386

2صدیقه لطفی

2

نسخ موجود

2

3

1

1

1

1



مشاورراهنماردیفسري
1علی شماعیسیامک کوهیشهرك هاي صنعتی و بازتاب فضایی آنها (شهرك صنعتی اشتهارد)آذر10731388ب.ش

علی شماعی
پرویز ضیاییان

1سیمین توالییآزاده طاهرخانیتحوالت کالبدي - فضایی شهر تاکستان با تأکید بر مهاجرت (85-1335)تیر10751389ب.ش
1پرویز ضیاییانمحمد سلیمانیمنصور سلیمانیبهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با تأکید بر مشارکت محله اي (محله رزگیان مهاباد)شهریور10761389ب.ش

محمد سلیمانی
علی شماعی

سیمین توالیی
ریاحی

محمد سلیمانی
پرویز ضیاییان
علی شماعی

پرویز ضیاییان
1محمد سلیمانیفرزانه ساسان پورمهدي صدیقارزیابی کیفیت محیط شهري در شهر بنابشهریور10811390ب.ش
1علی شماعیپرویز هیزجیبررسی توسعه فیزیکی شهر فامنین در راستاي توسعه پایدار شهريشهریور10821390ب.ش
1محمد سلیمانیفرزانه ساسان پورنفیسه فرمهینی فراهانینقش مدیریت بحران زلزله در ساماندهی کالبدي - فضایی بافت هاي فرسوده شهري اراكمهر10831390ب.ش
2علی موحدام البنین نوشکنوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهرهاي مبتنی بر رویکرد بازآفرینی شهري (نمونه موردي: بیدآباد شاهرود)شهریور10841391ب.ش
1فرزانه ساسان پورمنظر خالقیبررسی تطبیقی فضایی - کالبدي شهرهاي جدید اطراف کالنشهر تهران با استفاده از منطق فازيمهر10851391ب.ش
1سیمین توالییعلی داداش زادهارزیابی توسعه پایدار محله اي (امیریه منطقه 11 تهران)مهر10861391ب.ش
1علی موحدمحسن ذوالفقاريارزیابی اسکان خودجوش عشایر قشقایی در شهرها (شهرستان فراشبند)مهر10871391ب.ش

محمد سلیمانی
علی شماعی

1محمد سلیمانیحسن افراختهسهیال الزمیبافت هاي فرسوده و توسعه درونی شهر (هفت آباد منطقه 13)بهار10891392ب.ش
1فرزانه ساسان پورسارا کرمیبررسی نقش حکمروایی خوب شهري در پایداري مناطق شهري (مناطق 22گانه تهران)شهریور10901392ب.ش

محمد سلیمانی
موسی کمانرودي

1موسی کمانروديمحمد سلیمانیفرشته فدایی باشیبررسی روند تغییرات ساختار فضایی - کالبدي بخش مرکزي دامغان (85-1355)خرداد10921393ب.ش
علی موحد

علی شماعی
فرزانه ساسان پور

علی موحد 1094

فهرست پایان نامه ها - رشته جغرافیاوبرنامه ریزي شهري
شماره

ب.ش

ب.ش

تابستان1393ب.ش

توسعه درونی شهر شیراز (منطقه چهار)بهمن1391ب.ش

1389

علی شماعیعلی اصغر زارعیان

موسی کمانروديیوسف شفیعی

1074ب.ش

تجدید حیات محور تاریخی الله زار با تأکید بر مشارکت شهروندان در چارچوب حکمروانی خوب شهريمهر1392ب.ش

بررسی اسکان غیررسمی در شهر میاندوآب

2 بررسی آسیب پذیري بافت هاي فرسوده شهري در برابر زلزله از دیدگاه مدیریت بحران (نمونه موردي: محله اسفنجان سمنان)

2فرزانه ساسان پورنعمت کردهتحلیل سطوح پایداري در محله هاي شهري (ناحیه 3 مهاباد)خرداد1393

احمد زنگانهمریم حاجی زاده

1088

1091

1093

2سامان ولی نوري

محبوب آقاخانیساماندهی و پاالیش پهنه صنعتی منطقه 9 تهران با رویکرد توسعه میان افزاي شهريشهریور1390ب.ش

1079

1080

تحلیل تغییر و تحوالت کاربري اراضی در منطقه چهار شهر تهراندي ب.ش

2نجف امیرپور

نسخ موجود دانشجو
اساتید

عنوانفصل/ماهسال

دي1388

1

1

1

2

1 مسعود شیخیساماندهی بافت فرسوده شهري (امام زاده یحیی تهران)شهریور1389

آزاده عظیمیبررسی کاربري هاي تفریحی - فراغتی در شهرهاي توریستی (بابلسر)مهر1389ب.ش

1077

1078



مشاورراهنماردیفسري
1علی شماعیصابر شریف سبیانبرنامه ریزي توسعه شهر نقده با رویکرد راهبرد توسعه شهري (CDS)تابستان10951393ب.ش
4موسی کمانروديعلی موحدپیمان کساییارزیابی کاربري اراضی شهري ناحیه 2 منطقه 5 تهرانتیر10961393ب.ش

علی موحد
طهمورث بهروزي نیا

فرزانه ساسان پور
علی شماعی

1فرزانه ساسان پورمعصومه احمدلوبررسی زیست پذیري شهر اراك (با تأکید بر توسعه پایدار)شهریور10991393ب.ش
محمد سلیمانی
سیمین توالیی

1احمد زنگانهمحمد سلیمانیندا بوالحسنیبررسی روند تغییرات کاربري اراضی شهري (90-1345) (مورد مطالعه: شهر اراك)شهریور11011393ب.ش
1احمد زنگانهمعصومه ساکیتوسعه محله محور در بخش مرکزي شهرها (مطالعه موردي: شهر بروجرد)شهریور11021393ب.ش
1احمد زنگانهفاطمه قاسمیبررسی تأثیرات نقش مذهبی شهر بر تحوالت کالبدي فضایی در بخش مرکزي شهري ريشهریور11031393ب.ش
1علی شماعیسارا کمانگربررسی و تحلیل پیاده راه ها در شهرهاي امروزي (مطالعه موردي: میدان امام حسین (ع) و پیاده راه 17 شهریورشهریور11041393ب.ش

فرزانه ساسان پور
علی موحد

1محمد سلیمانیسیمین توالییحامد محمدي سیرتبررسی تحوالت شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرري (منطقه 20 شهر تهران)پاییز11061393ب.ش
علی شماعی

موسی کمانرودي
علی موحد

موسی کمانرودي
علی شماعی
علی موحد

علی شماعیمرجان حاجیلوسنجش و تحلیل توسعه یافتگی مناطق شهري (مورد مطالعه: مناطق شهر شهریار)شهریور11101394ب.ش
1طاهر پریزاديسیمین توالییعبداهللا صالحیبررس وضعیت پایداري الگوي توسعه فضایی شهر بانهشهریور11111394ب.ش
1علی شماعیفرزانه ساسان پورسحر عصاربررسی پایداري شهري با روش جاي پاي بوم شناختی (مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)شهریور11121394ب.ش
1موسی کمانروديمسعود مباشر امینیآسیب شناسی نظام مدیریت اجرایی طرح تفضیلی در توسعه فضایی کالبدي مناطق کالن شهر تهران (نمونه موردي: منطقه 11 شهرداري تهران)شهریور11131394ب.ش

طاهر پریزادي
سیمین توالیی

1علی موحدعلی شماعیمیثم اکبريتحلیل فضایی کاربري هاي عمومی در نواحی 38گانه شهر تبریز با رویکرد توسعه پایدارآذر11151394ب.ش
طاهر پریزادي
احمد زنگانه

1 موسی کمانرودي محمد بیگدلی بررسی فرایند ساخت یابی فضایی کالبدي سکونتگاه هاي پیرامون کالن شهر تهران (مورد مطالعه: حوزه شهري اسالم شهر-کرج) آذر 1394 1114 ب.ش

1 محمد سلیمانی یاسر حیدري بررسی وضعیت رشد شهر هوشمند در بخش مرکزي شهرها (مورد مطالعه: بخش مرکزي شهر یزد) زمستان 1394 1116 ب.ش

1فصیحیامیر اسديتحلیل ارتقاي کیفیت محیط در فضاهاي عمومی شهري (مطالعه موردي: محله سلسبیل شمالی منطقه 10 تهران)شهریور11091394ب.ش

1097

طهمورث بهروزي نیا بررسی آسیب پذیري بافت هاي فرسوده شهري در برابر زلزله از دیدگاه مدیریت بحران (نمونه موردي: محله محتشم کاشان)

احمد زنگانهسوران مصطفوي صاحبشهریور1393ب.ش

2علی موحد شریف حاجی تاش بررسی و تحلیل کیفیت محیط در بافت هاي فرسوده شهري (محله 4 اشنویه) آبان

1108

1105

فهرست پایان نامه ها - رشته جغرافیاوبرنامه ریزي شهري

1393

توسعه درونی شهر سقز (با تأکید بر بافت هاي فرسوده شهري)شهریور1393

ب.ش

ب.ش

ب.ش

کیفیت سنجی محیط در محله هاي شهري و ارائه راهکارهاي برنامه ریزي براي محیط پایدار (نمونه موردي: محله هاي سقز)

ب.ش

1107

دانشجوعنوانفصل/ماهسال
اساتید

احمد زنگانه

1098

1100

محمد محمدیان توسعه درونی شهر آمل تیر 1393

مجید افسرمرداد1393

مظهر احمدي

شماره

1ب.ش

2

1

1

طهمورث بهروزي نیا اردالن زراعتی بررسی تغییرات کاربري اراضی شهري با تأکید بر ایجاد منطقه آزاد تجاري - صنعتی (مطالعه موردي: شهر ماکو) زمستان 1393

نسخ موجود

2 محمد سلیمانی


