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برنامه  مرکز -اداره کل راه و شهرسازی استان يزد-يزدشورای شهر و شهرداری  مطالعات و 

انديشکدۀ جامعیت  خانۀ  -سازمان نظام مهندسی ساختمان استان يزد-تهران شهرداری ريزی

برنامه ريزی شهری ايران -ورزان ايران انديشه یا و   انجمن جغراف

 
 1041بهار 



 مقدمه( 1
 نگاهنبوده و همواره رویای مزبور به گونه های متفاوتی در  غافلی خود یآینده رویادر طول تاریخ انسان هیچگاه از ساخت 

که همواره آرزوی  تبلور یافتهاندیشه آرمان شهر نمونۀ این رویا در تبلور یافته است. بارزترین  زندگی آینده به انسان ها
الم از اندیشمندان اولین تمدنها در میانرودان و . در این سوی عدیرینه بشر و دغدغه فکری فالسفه در طول تاریخ بوده است

 مالصدرا عصر مینوی ایران باستان تا حکمای اسالمی چون فارابی، بوعلی سینا، شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ بهایی،
 و و ...تا متفکران معاصر چون عالمه نائینی، میرزا جهانگیرخان صوراسرایل، طالبوف، زین العابدین مراغه ای، حضرت امام 

، سن هاکسلی کامپانال،دکارت،  مور، سنت آگوستین، دانته، ارسطو، طون،الفااط، سقرفیلسوفانی همچون  در آن سوی عالم
 اخروی-تفکرات در نگاه دنیویبه بحث درباره آن پرداخته اند و درصدد تبیین آن از نگاه خود بوده اند. تفاوت  ....و  سیمون

دغدغه کرده است، که این خود ناشی از  متمایزوجود به وضع مطلوب را مبه آینده، مسیر حرکت از وضع  و یا نگاه دنیوی
 های موجود گوناگون بشری در جوامع مختلف است. 

 
ضرورت  ی جوامعطیو مح یاقتصادی، فرهنگ ی،اجتماع یها با ارزش ی آنهاعدم هماهنگتشدید و  سریع شهرها رشدامروزه 
و  های ژگیو جوئی یپبرنامه ریزی برای شهر آینده الزمه کند. میرا اجتناب ناپذیر  ندهیآ یشهرها یو طراح یزیبرنامه ر

 نیا یریگشکل در و عوامل موثر ندهیآ یشهرها اتیو خصوص هایژگیواستخراج تا با  است ندهیآی شهرها یارهایمع
در برنامه ریزی برای  ین قدمهدف از طریق تعیین چشم انداز اول. تبیین هموار سازد را ، بتواند مسیر دستیابی به آنهاشهرها

این همایش قصد دارد تا با تبیین مفهوم شهرآینده که متمایز از نگاه آرمان شهری فیلسوفان غربی بنابراین شهر آینده است. 
و زمینۀ نماید  ییپی جو کمال را در جوامع بشری حقیقت و واقعیت، پویایی و تحرک به سمت ضمن توجه بهمی باشد، 

کاوی کند و ذیل این نگاه کالن، ابر چالش های زمینه وافلسفی و معرفتی الزم برای تدوین اسناد باالدستی در این حوزه را 
  .ای در شهرسازی امروز ایران و تبیین شهر آینده در جهت برون رفت از وضعیت یاد شده مورد مداقه قرار خواهد گرفت

 مشارکت:اهداف برگزاری/ ( 2
جهت گسترش مفهوم شهرآینده و دستیابی به راهکارها برای گفتمانی  یفضا جادیادر گام نخست  شیهما یهدف از برگزار

تحقق آن با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی آن ها از طریق تبیین مفهوم شهرآینده و تمییز دادن این مفهوم با مفهوم 
جغرافیا، اقتصاد، مدیریت، فناوری، حمل و نقل و ازی، معماری، جامعه شناسی، آرمان شهر در حوزهای های مختلف )شهرس

 هبهره برد شیهما یعلم تهینخبگانی در کم یمل یهاتیاز حداکثر ظرفهمایش  یبرگزار ریدر مس. است (محیط زیست و ...
در اندیشه ین چیستی شهر آینده یعلمی به تب کردیمتعدد با روو پیش نشستهای  شیهماشیپ یتصمیم دارد با برگزار نیزو 

سازان، زمینۀ ورزان و تصمیمهمکاری با بدنۀ اندیشه از خالل این همایش در صدد آن است که همچنین پرداخته شود.بومی 
 الزم را برای طرح و پیگیری ایدۀ شهر آینده در سطح حاکمیت فراهم آورد.

 محورهای همایش:( 3
 شهر آینده از نگاه اندیشه بومی . 3-1

 شهر آینده عرفانیو  فلسفیهای زمینه 



 فرهنگ و تمدن در شهر آینده 

 های هویت در شهر آیندهپژوهش 

 های تاریخی در شهر آیندهبافت و جایگاه نقش 

 روش پژوهش. 3-2

 شهرآینده همطالعپژوهش و شناسی روش 

 پژوهیآینده 

 آینده حرفه/دانش شهرسازی . 3-3

  شهر آینده درشهرسازی  حرفهنقش 

  نظام تولید و تخصیص فضا در شهر آینده 

 کاربری زمین، تراکم و جمعیت در شهر آینده 

 شهر آینده در حمل و نقل 

 ریزی شهری، طراحی شهری و معماری در شهر آیندهبرنامه 

 شهر هوشمند. 3-0

 شهر هوشمند 

 در شهر آینده های نوینآوریفن 

 شهر آینده وهای متاورس پردازیها و ایدهپژوهش 

 مدیریت شهری. 3-5

 ی و سیاستگذاری شهر آیندهحکمروای 

 شهری شهر آیندهمدیریت 

 آوریتاب و مدیریت بحران. 3-6

 بحران در شهر آیندهمدیریت 

 شهر آینده در آوری تاب 

 شهر آینده در امنیت هایپژوهش 

  شهر آینده درمطالعات محیط زیست 

 شهر آینده غیرعامل درد پدافن 

 سبك زندگی . 3-7

 شهر آینده جامعه و جمعیت در 

  شهر آینده دراقتصاد 

 در شهر آینده زندگی جمعی 



 دامنه برگزاری:( 0
 بین المللی  ملی  منطقه ای استانی  داخلی          

 های پیشنهادی:برنامه( 5
 با حضور اعضای هیئت  در قالب محور های همایش ا موضوع بررسی مفهوم شهرآیندهها بنشستبرگزاری پیش

 کنشگران و مسئوالن  ورزان،اندیشه ،علمی، دانشجویان، نخبگان

 یو حضور یمجاز یهاشیهماشیپ یبرگزار 

 مختلف  یها ها در دانشگاهشیهماشیپ یبرگزار 

 پیرامون مفهوم شهرآینده یو دولت یجامعه با گفتمان دانشگاه یریگ ارتباط یدر راستا یشهر یفضاساز 

 برگزاری نشست اصلی در استان یزد 

  در مجالت علمی انتشار مقاالت ارسالی به همایشISC 

 :اصیصتهای جنبی و اخبرنامه( 6
 رو نمایی از کتاب شهر آینده 

  نشریات دانشجویی شهر آیندهارائه 

 موجود یهااستیس یابیارز اعضای هیئت علمی رشته های مختلف وبا  یجلسات نخبگان یبرگزار 

 برگزاری جلسات با مدیران و مسوالن در خصوص محورهای همایش        

 دانشگاه ها، سازمان ها و... همکار در برگزاری/مشارکت:( 7
 دانشگاه های معتبر کشور سایرو  دانشگاه یزدهای علمی گروه 

 شهرداری تهران ریزیو برنامه مرکز مطالعات 

 شهرداری یزد  

  ورزان ایراناندیشهخانۀ 

 حامیان علمی:( 8
 دانشگاه یزد 

  شهرداری تهرانو برنامه ریزی مرکز مطالعات 

 دانشگاه تهران 

 دانشگاه تربیت مدرس 

 دانشگاه شیراز 

 دانشگاه جامع امام حسین 



 دانشگاه صنعتی شریف 

 دانشگاه علم و صنعت 

 )دانشگاه امام صادق)ع 

 اندیشکدۀ جامعیت 

 ایرانورزان اندیشه خانه 

 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران 

 زمان پیشنهادی برگزاری:( 9
 01  0010ماه اسفند 00و 

 :محل و نحوه برگزاری( 14
 مجازی: 

 از طریق ادوب کانکت 

 حضوری: 

  :تاالر دکتر جلیل شاهی -دانشگاه یزدیزد 

 )تهران: اندیشکده جامعیت)پیش نشست ها 

 مخاطبین همایش:( 11
 علمی اعضای هیئت 

 دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور 

  مسئولین مربوطه در دستگاه های اجرایی 

 نخبگان و کنشگران حوزه های مربوطه 

 همایش:و اختتامیه مقامات شرکت کننده در افتتاحیه ( 12
 مرتبط با محورهای همایش برجسته دیاسات 

 یاستان ،یمقامات مل 

 یرگلش شخصیت های کشوری و 

 : ازیمورد ن یانسان یروین( 13
 دخیل و مربوطه یبا نهادها یریگ کارشناس متخصص جهت ارتباط 



  یهاشیهماشیپ یو برگزار یمتخصص جهت هماهنگ یلیتکم التیتحص انیدانشجو اجرایی متشکل ازگروه 

 یعلم

 یعلم یهانشست تیم برگزاری و مستندسازی 

  تیمطالب سا یروزرسانو به یطراحتیم 

  )دبیرخانۀ همایش)شعبۀ یزد 

  )دبیرخانۀ همایش )شعبۀ تهران 

 اسامی و سمت کمیته های برگزاری همایش:( 10
 سیاستگذاری کمیته  

 کمیته علمی 

 کمیته داوری 

 کمیته اجرایی 

 کمیته روابط عمومی 

 کمیته تجهیزات و پشتیبانی 

 کمیته رسانه 

 دبیرخانۀ تهران 

  یزددبیرخانه 

 :  شیساختارسازمانی) پیشنهادی( هماارکان و ( 15
 دکتر مصطفی بهزادفر)دانشگاه علم و صنعت(: شیهما سیرئ 

 :دکتر محسن رفیعیان)دانشگاه یزد( دبیر همایش 

 دکتر محمدرضا نقصان محمدی)دانشگاه یزد(: شیهما یعلم ریدب 

 )دبیر نشست ها: دکتر محمد رضایی)دانشگاه یزد  

 دانشگاه یزد(اکبریدکتر رضا  :شیهما ییاجرا ریدب( 

 علیرضا ریواز)دانشگاه یزد( :شیهما دانشجویی ییاجرا ریدب 

 )دبیرخانه تهران همایش: مهندس محمد سبحان جلیلیان)مدیر اندیشکدۀ جامعیت 

 : شیهما و داوری یعلم تهیکم( 16
 :لیموارد ذ با درنظر گرفتن ان حوزه های مرتبطمتخصص

 مدیریت تکنولوژی، مدیریت ، سیاستگذاریجغرافیا، اقتصاد، مدیریت دولتیشهرسازی، معماری، : یاتنوع رشته ،
 و... یشناسجامعهفناوری اطالعات، 



 مراکز مطالعاتی، ادارات دولتی مربوطه و... ،پژوهشکده ها ،ی: نخبگان دانشگاهیتنوع سازمان 

 :اعضای کمیته علمی همایشاسامی و سمت 

 دانشگاه/سازمان/نهاد و... نام و نام خانوادگی ردیف

ایران دانشگاه علم و صنعت دکتر مصطفی بهزادفر 0  

 دانشگاه یزد دکتر محسن رفیعیان 2
 دانشگاه تهران دکتر فرشاد نوریان 3

 دانشگاه یزد دکتر رضا اکبری 0

یرضا نقصان محمدمحمددکتر  5  دانشگاه یزد 
پورلینجما اسمعدکتر  6  دانشگاه یزد 

منتظرالحجه یمهددکتر  7  دانشگاه یزد 

ندوشن یمحمد رضائدکتر  8  دانشگاه یزد 
یمحمد دیحمدکتر  9  دانشگاه یزد 

زادنورمحمد نیحسدکتر  01  دانشگاه یزد 

نژادفیشر یمجتبدکتر  00  دانشگاه یزد 
مجتبی رفیعیاندکتر  02  دانشگاه تربیت مدرس تهران 

 دانشگاه یزد دکتر محمد ترکاشوند 03

 دانشگاه یزد دکتر سید علیرضا افشانی 00

 دانشگاه یزد دکتر محمدرضا رضایی 05
)دانشگاه قم( رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران دکتر محمد منان رئیسی 06  

 دانشگاه صنعتی شریف دکتر مهدی فاتح راد 07

ایران دانشگاه علم و صنعت دکتر محمدصالح شکوهی 08  
 دانشگاه تربیت مدرس دکتر سید علی صفوی 09

هادی رضایی راددکتر  21 همداندانشگاه    

ذوالفقارزاده  یمحمد مهددکتر  20  دانشگاه تهران 
 دانشگاه تهران دکتر پارسا ارباب 22

 دانشگاه تهران دکتر شهاب الدین کرمانشاهی 23

 دانشگاه تهران دکتر داتیس خواجه ئیان 20
 --- دکتر طاها ربانی 25

مندگاری کاظم دکتر 26  دانشگاه یزد 

محسن عباسی هرفتهدکتر  27  دانشگاه یزد 
منششکیبادکتر  28 هنر تهراندانشگاه    

نریمان فرح زادکتر  29  دانشگاه یزد 



نادر زالیدکتر  31  دانشگاه گیالن 
 دانشگاه امام صادق دکتر سید مجید مطهری نژاد 30

زاده حیدر احسان دکتر 32  دانشگاه خلیج فارس 

آراسته مجتبی دکتر 33  دانشگاه شیراز 
علیپورمیثم  دکتر 30  دانشگاه بجنورد 

وحدانیحسن  دکتر 35  دانشگاه بجنورد 

دانشوریعلی  دکتر 36  دانشگاه بجنورد 
73 میرزایی اهلل عنایت دکتر   دانشگاه لرستان 

 دانشگاه گیالن دکتر صابر محمدپور 38

اصفهاندانشگاه   محمد مسعوددکتر 39  

قلندریان ایمان دکتر 01 فردوسی مشهددانشگاه    

 

 اسامی و سمت اعضای ستاد اجرایی:( 17
 استقرار سمت نام ردیف

 دبیرخانه یزد دبیر اجرایی مهندس علیرضا ریواز 0

 دبیرخانۀ تهران همایش مدیر اندیشکدۀ جامعیت مهندس محمد سبحان جلیلیان 2

3 
بوم ورزان و زیستنمایندۀ خانۀ اندیشه

 ورزی در همایشاندیشه
)انتخاب نماینده توسط مدیرعامل خانۀ 

 ورزان دکتر نظری(اندیشه
 تهران همایشدبیرخانۀ 

 دبیرخانه یزد کمیته دانشجویی مهندس زهرا فخار زاده 0

 دبیرخانه یزد پشتیبانی و آی تی مهندس فاطمه ارجمندی 5

 

 ( هزینه های ثبت نام:18
 مبلغ)ریال( نوع هزینه ردیف

1 
 شرکت در

 همایش با ارائه مقاله

 111/111/2 دانشجویی

 111/111/0 هیات علمی
 111/111/5 آزاد

 پیش نشست ها و روز همایش)دریافت گواهی حضور( 2

 111/111/0 دانشجویی

 111/511/0 هیات علمی
 111/111/2 آزاد



 شرکت در 3
 همایش بدون ارائه مقاله)دریافت گواهی(

 111/111/0 دانشجویی
 111/111/2 هیات علمی

 111/111/3 آزاد

111/751 مجازی   

 

 درآمدها و حمایت مالی:( برآورد 19
 توضیحات مبلغ)ریال( محل ردیف

 نفر 051 111/111/051 ثبت نام با مقاله 0
 نفر 011 111/111/011 پیش نشست ها 2

 نفر 011 111/111/011 شرکت در همایش بدون مقاله 3

  111/111/911 اسپانسر طالیی 0
  111/111/611 اسپانسر نقره ای 5

  111/111/511 اسپانسر برنز 6

111/111/651/2 جمع کل  دویست و شصت و پنج میلیون تومان 

 

 ( برآورد هزینه های همایش:24

 مبلغ تقریبی  به ریال شرح 

وم
عم

ط 
واب

 ر
 و

ت
غا

بلی
ت

ی
 01111111 هزینه تبلیغات غیر محیطی 

 01111111 هزینه نامه ها و ارسال آنها

 51111111 هزینه وب سایت و سامانه همایش

 011111111 هزینه تبلیغات محیطی اعم از بنر، استند و ...

 01111111 هزینه فیلمبرداری و عکسبرداری و پوشش مجازی

 51111111 هزینه ساخت کلیپ ، پخش از صدا و سیما

پ
چا

و 
ی 

اح
طر

 01111111 طراحی و چاپ سربرگ، دعوتنامه، کارت شناسائی و ... 

 01111111 طراحی و چاپ پوستر و فراخوان

یطراحی و چاپ ملزومات دبیرخانه و اطالعیه های پیش نشست ها و همایش اصل  51111111 

 05111111 طراحی ،چاپ ، ویراستاری

CD کتابچه وهزینه تهیه    211111111 

ی
رائ

اج
ر 

مو
 51111111 هزینه اسکان میهمانان ویژه ا

 21111111 هزینه اسکان شرکت کنندگان

ذهاب میهمانانهزینه ایاب و   211111111 



 
 

 611111111 هزینه پذیرائی ) صبحانه ،ناهار و شام ومیان وعده (

 51111111 هزینه مجری

....گل و تزئینات و، تصویربرداری، ویدئووال،هزینه مربوط به سالن برگزاری  211111111 

کیف و کارت ....(برنامه پانل ها، هزینه ملزومات پذیرش )   211111111 

 21111111 هزینه های هدایا، تندیس  و لوح یادبود

 21111111 هزینه مربوط به تقدیر نامه ،گواهی چاپ ،.......
 51111111 هزینه  بسته فرهنگی  میهمانان ویژه

 21111111 هزینه بسته فرهنگی میهمانان

 011111111 هزینه  سالن نمایشگاهی و غرفه بندی

ی
لم

 ع
ته

می
کمیته های علمی ،شورای برگزاری و سیاستگذاریحق الجلسه  ک  211111111 

 051111111 هزینه  داوری مقاالت

 051111111 هزینه پیش نشست ها

 71111111 هزینه های پیش بینی نشده

 

 جمع کل)دویست و شصت و چهار میلیون و پانصد هزار تومان(
 

2605111111 

یون دومیلیارد و ششصد و چهل و پنج میل
 ریال


