
 
 

  )1394ت شاردیبه 9چهارشنبه ( همایش ملی بافت فرسوده و تاریخی شهريروز اول برنامه 
  تاالر آزادي دانشگاه کاشانمکان: 

  مدت زمان  30/10-9ساعت 
  دقیقه 10  قرآن
  دقیقه 5  سرود

  دقیقه 10  گزارش همایش
  دقیقه 10  ریاست دانشگاه کاشان دکتر زراعت  خیر مقدم

  دقیقه 15  شهر کاشان سخنرانی شهردار
  دقیقه 30  ییسخنرانی دکتر رهنما

  11تا  30/10پذیرایی 
  آزادي دانشگاه کاشان تاالر: مکان

  )13- 11(ساعت  فضایی –پنل کالبدي 
  عمرانی پورعلی شاطریان، دکتر محسن دکتر  دکتر احمد پوراحمد،شفقی،سیروس اعضا پنل: دکتر 

  عنوان مقاله  نام سخنران
  ایران در شهري فرسوده هاي بافت سازي باززنده  دکتر سیروس شفقی

  شهري ناکارآمد ايهبافت پایدار بازآفرینی در نهاد مردم هاي تشکل ظرفیت نقش  احمدر دکتر احمد پو
  هاي فرسوده شهريآینده پژوهی و بافت  افراختهحسن دکتر 
  تجارب طراحی در بافت هاي تاریخی شهر شیراز  کیانوش الريدکتر 
 سادات اعظمدکتر 

  زاده رضوي
  شهري پایدار توسعه جریان در شهري فرسوده هاي بافت بازیابی قابل هاي فرصت نقش

 

  15- 13نهار و نماز ساعت 
 

  آزادي دانشگاه کاشان تاالر: مکان
  )30/16 -15(ساعت مدیریتی –پنل اقتصادي

  ، محمود زاده امیر مهندس ناظم رضوي، دکتر : دکتر محمد تقی رهنمایی،اعضا پنل
  عنوان مقاله  نام سخنران
  خانه چهل و خانه یک نجات  ابراهیم شاهی

 بر تاکید با شهري، فرسوده هاي بافت نوسازي و بهسازي بازیگران جایگاه و نقش بررسی  ناصر مشهدي زاده

  مذهبی هايهیات
  شهري پایداري به دستیابی جهت فرسوده هاي بافت در محیطی هاي ظرفیت ارزیابی  دکتر مریم رضایی

 هايبافت پایداري بر رویکردي شهر؛ سازي ایمن در نوین راهکاري بحران مدیریت  رقیه عباسی
  )قیدار شهر فرسوده بافت :موردي مطالعه(فرسوده

 
 
 



  )30/18 - 17( ساعت فرهنگی - پنل اجتماعی
  ،  دکتر مهران سهراب زادهنوش آباديمشهدي محمد دکتر حسن افراخته،  دکتر محسن نیازي، دکتر اعضا پنل: 

  مقالهعنوان   نام سخنران
 بهسازي و نوسازي در آن بر مؤثر عوامل و مردمی مشارکت اهمیت و جایگاه بررسی  دکتر محسن نیازي

  شهري فرسوده هايبافت
  شهري فرسوده هايبافت نوسازي و تخریب روند در جمعیتی اثرات ارزیابی  دکتر ابوالفضل زنگانه

  براي آسیب شناسی محدوده بافت تاریخیاستفاده از مطالعات منظر شهري   دکتر حمیدرضا جیحانی
  کوهدشت شهر فرسوده هاي بافت در زندگی کیفیت فضایی ارزیابی  دکتر حجت ابراهیمی

 

  )10/2/94پنج شنبه برنامه روز دوم همایش (
  خورشید اردهالمجتمع مشهد اردهال، مکان: 

  )10- 30/8ساعت( ایرانی – گردشگري و الگوي اسالمی پنل 
  ایزدي، دکتر ضیایی، دکتر طالعی مهندس، محمد تقی رهنماییدکتر اعضا پنل: 

  عنوان مقاله  نام سخنران
  شهري مناطق در فضا زوال بر فرسوده هاي بافت تأثیر  دکتر حسین علی پور

  شهري نوسازي و بهسازي در مشارکت بر موثر عوامل تحلیل  دکتر محمد اسکندري
  شهرکاشان سنتی بازار موردي نمونه :اسالمی ایرانی شهرهاي در اقلیمی آسایش بررسی  دکتر رسول حیدري
  تاریخی يفرسوده هايبافت بازآفرینی بر تأکید با شهري پایدار يتوسعه و فرهنگی گردشگري  دکتر اسداهللا بابایی فر

  30/10- 10پذیرایی 
  خورشید اردهالمجتمع مشهد اردهال، مکان: 

  )30/13-30/10نشست تخصصی  (ساعت 
  فیلم کاشان در گذر زمان

  سخنرانی نماینده سرمایه گزاران
  سخنرانی علمی دکتر بهزادفر

  سخنرانی ایزدي
  سخنرانی مقام استانی

  15-30/13نهار و نماز ساعت 
  مراسم پایانی

  قرآن
  سرود
  فیلم

  گزارش رئیس همایش
  شهرسازي و راه سخنرانی وزیر

  اهدا جوایز و تجلیل ها
 


