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کمیت  مطلق  بر جهان  و انســـان  از آن  خداســـت  و هم  او،  حا

کـــم  ســـاخته   انســـان  را بـــر سرنوشـــت  اجتماعـــی  خویـــش  حا

اســـت . هیچ کس  نمی تواند این حق  الهی  را از انســـان  سلب  

گروهی  خاص  قـــرار دهد. کنـــد یـــا در خدمـــت  منافع فرد یـــا 

اصل  پنجاه وششم قانون اساسی: 



ـــاناز منـــــت خــــــدای تــوانــــــــای مهــــربـــــان ـــه جه ـــد از نیم ـــروع ش ـــن ش ـــی نوی طرح

گـــرفتــــــه و از پیــــر تـــا جـــوانبـــا همـــت و مشارکـــــت مـــــردم نجیـــــب از مــــــرد و زن 

ع و وکیـــــل کاســـــب و مهنـــــدس تـــا زار ــاسباناز  ــار و پــــ ــر و معمـــــ ــد و تاجـ کـارمنـــ ــا  تـ

کــــارگـــــران تـــا مهــــاجـــراندانشجو و معلــــم و مسئــــــول و حـــوزوی از اجتـمـــــــاع 

تـــا بـــاز هـــم نگیـــن جهـــان باشـــد اصفهـــان»یـــک شـــهر گفت و گـــو« شـــد و برنامـــه ریختیم

همراهـــی شماســـت مزیـــد صـــد امتنـــانهمگــامی شمــاست نشان صـــد افتخــار



ݡگزارش مرحلۀ اول برنامۀ جامع شݠهر اصفݠهان با رویݡکرد نوین

شورای راهبری برنامۀ جامع شهر اصفهان:
استانداری اصفهان
شورای اسالمی شهر اصفهان )ریاست(
شهرداری اصفهان )دبیرخانۀ اجرایی(
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان )دبیرخانۀ اداری(
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
اتاق اصناف استان اصفهان
خانۀ صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
خانۀ کشاورز استان اصفهان
خانۀ کارگر اصفهان
سازمان های مردم نهاد استان اصفهان

دست اندرکاران تدوین برنامه:
مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، معاونت برنامه ریزی 
و توسعۀ سرمایۀ انسانی شهرداری اصفهان، معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، جهاد 
دانشگاهی واحد اصفهان، مهندسان مشاور نقش محیط و سایر اشخاص و گروه های حقوقی و حقیقی

تمامی حقوق این اثر متعلق به شورای راهبری برنامۀ جامع شهر اصفهان و استفاده از آن با ذکر منبع بالمانع است.
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پیشݡگفتار
ســـنتی  شـــیوۀ  بـــه  شـــهری  جامـــع  برنامه هـــای  تهیـــۀ  درحالی کـــه 
کنـــار  دنیـــا  پیشـــرفتۀ  کشـــورهای  در  پیـــش  نیم قـــرن  بـــه  نزدیـــک 
کـــه بـــه  ــا بـــا وجـــود همـــه نقدهایـــی  کشـــور مـ گذاشـــته شـــده اســـت، در 
ــای  ح هـ ــۀ طر ــان تهیـ ــود، همچنـ ــزی وارد می شـ ــرد برنامه ریـ ایـــن رویکـ
ح هـــای جامـــع ویژگی هـــای  گرچـــه طر جامـــع در دســـتورکار قـــرار دارد. 
مثبتـــی هـــم دارنـــد، امـــا مـــواردی همچـــون برخـــورد قطعـــی بـــا آینـــده، 
ازجملـــه  کالبـــدی  صرفـــا  راهکارهـــای  ارائـــۀ  و  مشـــارکت محورنبودن 

کارآمـــدی نســـبی آن هاســـت.  دالیـــل نا
وزارت  میـــان  کـــه  تفاهم نامـــه ای  طـــی  بهـــار۱۳۹۷  در  خوشـــبختانه 
ــتان اصفهـــان، شـــورای  ــازی اسـ ــازی، اداره کل راه و شهرسـ راه و شهرسـ
تـــا  پیـــش  آمـــد  شـــرایطی  شـــد،  منعقـــد  اصفهـــان  شـــهرداری  و  شـــهر 
شـــهر اصفهـــان بـــه محلـــی بـــرای آزمـــون شـــیوه ای جدیـــد در تهیـــه 
ـــک  ـــق از ی ـــن تواف ـــول ای ـــود. حص ـــدل ش ـــران ب ـــهری در ای ـــای ش برنامه ه
ســـو، مرهـــون عـــزم جـــدی وزارتخانـــه و همراهـــی اداره کل بـــرای تغییـــر 
ــهرداری  ــهر و شـ ــورای شـ ــۀ آمادگـــی شـ ــر، نتیجـ ــرد و از ســـوی دیگـ رویکـ
ــاز بـــه یـــک  گام گذاشـــتن در ایـــن مســـیر مهـــم بـــود. نیـ اصفهـــان بـــرای 
برنامـــۀ شـــهری مشـــارکت محور، مشکل ســـو و مبتنـــی بـــر درک جایـــگاه 
بـــا محیـــط پیرامـــون آن، از دورۀ چهـــارم  شـــهر اصفهـــان در ارتبـــاط 
ح  ح و در دورۀ پنجـــم در قالـــب طـــر شـــورا در مرکـــز پژوهش هـــا مطـــر
کـــه در چارچـــوب  تدویـــن برنامـــۀ آمایـــش شـــهری متبلـــور شـــد؛ طرحـــی 
تفاهم نامـــۀ مذکـــور، در قالـــب برنامـــۀ جامـــع شـــهر اصفهـــان بـــا رویکـــرد 
بـــر  نویـــن پیگیـــری شـــد. پـــس از آن و در خردادمـــاه همـــان ســـال، 
اســـاس مصوبـــۀ شـــورای عالـــی شهرســـازی و معمـــاری، اصفهـــان رســـما 
به عنـــوان یکـــی از شـــهرهای پایلـــوت رویکـــرد نویـــن انتخـــاب شـــد. در 
مهرمـــاه، مراســـم اعـــالن عمومـــی شـــروع فراینـــد تهیـــه برنامـــۀ جامـــع 
گفت و گـــو« رســـما  ـــا شـــعار »یـــک شـــهر  شـــهر برگـــزار و مرحلـــۀ اول برنامـــه ب

آغـــاز شـــد.
کـــه توســـعه شـــهرها را تبییـــن می کنـــد، از  در رویکـــرد جدیـــد، ســـندی 
کـــه البتـــه همچنـــان بـــه دلیـــل مالحظـــات  ع راهبـــردی فضایـــی اســـت  نـــو
گزیـــر اســـت.  بـــر اســـاس  قانونـــی، ذکـــر عنـــوان »جامـــع« بـــرای آن نا
سیاســـت های وزارت راه و شهرســـازی، ایـــن برنامـــه به منظـــور پیگیـــری 
کیفیـــت زندگـــی و  عدالـــت اجتماعـــی و سیاســـی در راســـتای ارتقـــای 
ــراد  ــاع افـ ــی و اجمـ ــای جمعـ ــر تصمیم هـ ــی بـ ــی، مبتنـ ــداری اجتماعـ پایـ
حقیقـــی و حقوقـــی تهیـــه می شـــود. برنامـــۀ توســـعه فضایـــی شـــهر بـــا 
ـــه نیازهـــای شـــهر، طـــی فراینـــدی علنـــی،  هـــدف رفـــع مســـائل و پاســـخ ب
شـــفاف و دموکراتیـــک بـــرای تخصیـــص منابـــع موجـــود و توزیـــع عادالنـــۀ 
ــازۀ زمانـــی موردتوافـــق  ــه در بـ ــرای برنامـ ــع حاصـــل از اجـ ــه و منافـ هزینـ

تهیـــه می شـــود. 



گروه هـــای حقیقـــی و  بـــر ایـــن اســـاس، اشـــخاص و 
حقوقـــی مختلفـــی دســـت به کار شـــدند و در قالـــب 
الزم  پشـــتیبان  اســـناد  و  محتـــوا  پـــروژه،  چندیـــن 
نمودنـــد.  تولیـــد  اصلـــی  گـــزارش  تهیـــه  بـــرای  را 
ـــزارش نهایـــی،  گ ـــان تابســـتان ۱۳۹۹  باالخـــره در پای
تولیـــد و در شـــورای راهبـــری برنامـــه تأییـــد شـــد؛ 
کارگـــروه  گـــروه کاری و  امـــا متأســـفانه بررســـی آن در 
ــان  ــا پایـ ــتان تـ ــزی اسـ ــورای برنامه ریـ ــوط در شـ مربـ
ــم انداز  ــن، چشـ ــد؛ همچنیـ ــول انجامیـ ــه طـ ــال بـ سـ
مقدماتـــی،  دســـتورکار  ســـند  در  تدوین شـــده 
به عنـــوان چشـــم انداز شـــهر اصفهـــان در شـــورای 
اســـالمی شـــهر بـــه تصویـــب رســـید. فراینـــد انتخـــاب 
مشـــاور مرحلـــه دوم، در خـــرداد ۱۳۹۹ آغـــاز شـــد؛ 
 ولـــی تـــا لحظـــه تنظیـــم ایـــن متـــن -مـــرداد ۱۴۰۰-

هنوز مشاور این مرحله مشخص نشده است.
از  ا ســـت  خالصـــه ای  داریـــد،  رو  پیـــش  آنچـــه 
تالش هـــای بی دریـــغ و همراهـــی مجدانـــه نزدیـــک 
از شـــهروندان، متخصصـــان،  نفـــر  بـــه شـــش هزار 
کـــه  مختلـــف  نهادهـــای  کارشناســـان  و  مدیـــران 
قطعـــا  و  شـــده  تهیـــه  دشـــوار  شـــرایطی  در  گرچـــه 
دارای  دیگـــر،  بشـــری  ع  مصنـــو هـــر  همچـــون 
را  صاحب نظـــران  تحســـین  امـــا  اســـت،  نواقصـــی 
در  بـــزرگ  تحولـــی  به عنـــوان  و  داشـــته  به همـــراه 
کشـــور ارزیابـــی شـــده اســـت.   نظـــام برنامه ریـــزی 
امیـــد اســـت آنچـــه بـــه  دســـت  آمـــده اســـت، نه تنهـــا 
ــه،  ــه دوم برنامـ ــرای مرحلـ ــی بـ ــنگ بنای محکمـ سـ
کـــه الگویـــی آموزنـــده و مفیـــد بـــرای ســـایر شـــهرهای 

کشـــور باشـــد.

کـــه بـــا  کالن شـــهرهای ایـــران اســـت  اصفهـــان، یکـــی از پرمســـئله ترین 
ـــی  ـــی و آلودگ کم آب ـــه  ـــود اقتصـــادی، مشـــکالت زیســـت محیطی ازجمل رک
هـــوا و آســـیب های اجتماعـــی مختلفـــی دســـت به گریبان اســـت. قـــرار 
ــان پـــس  ــهر اصفهـ ــع شـ ــۀ جامـ ــه دومیـــن برنامـ کـ ــر  ــه حاضـ اســـت برنامـ
از انقـــالب اســـت، بـــا نگاهـــی راهبـــردی بـــه مشـــکالت و راه حل هـــای 
آن هـــا، ایـــن شـــهر را در مســـیر توســـعه پایـــدار قـــرار دهـــد. اصلی تریـــن 
ویژگـــی فراینـــدی برنامـــه جدیـــد، مشـــارکتی بودن آن اســـت. مشـــارکت 
مـــردم در هـــر برنامـــه ای، مســـتلزم اعتمـــاد آن هـــا بـــه مســـئوالن و امیـــد 
ـــا  ـــه، ب ـــه اول برنام ـــن مرحل ـــد تدوی ـــفانه فراین ـــا متأس ـــت؛ ام ـــده اس ـــه آین ب
ـــا و اتفاق هـــای ناخوشـــایند دیگـــری  کرون ـــکا، بیمـــاری  تحریم هـــای آمری
کشـــور و شـــهر را بـــه لحـــاظ  کـــه ســـخت ترین ســـال های  هم زمـــان بـــود 
اقتصـــادی و اجتماعـــی رقـــم زد. بـــا ایـــن وجـــود، مقایســـه حضـــور مـــردم و 
نماینـــدگان بخـــش عمومـــی، بخـــش خصوصـــی و جامعـــه مدنـــی در ایـــن 
کشـــور، مؤیـــد پیشـــرفتی  مرحلـــه از برنامـــه بـــا برنامه هـــای جامـــع قبلـــی 

چشـــمگیر در زمینـــه مشـــارکت اســـت.
ــزارش  گـ ــامل  ــه اول )شـ ــزارش مرحلـ گـ ــود  ــرار بـ ــا قـ ــق برنامه ریزی هـ طبـ
تشـــخیص و ســـند دســـتورکار مقدماتـــی( ظـــرف مـــدت شـــش مـــاه تهیـــه 
ــی  ــرایط ســـخت اجتماعـ ــه شـ ــف ازجملـ ــای مختلـ ــی چالش هـ ــود؛ ولـ شـ
کافـــی در نظـــام برنامه ریـــزی  کمبـــود تجربـــه و دانـــش  و اقتصـــادی و 
کشـــور در ارتبـــاط بـــا برنامـــه مشـــارکتی در ایـــن مقیـــاس، فراینـــد تدویـــن را 
کـــرد؛ همچنیـــن برخـــی از چالش هـــای مذکـــور منجـــر بـــه عـــدم  زمان بـــر 
گـــزارش تشـــخیص ارائه شـــده توســـط مشـــاور در پاییـــز ۱۳۹8  پذیـــرش 
ح ریـــزی شـــهری و  از ســـوی شـــورای راهبـــری برنامـــۀ جامـــع و دفتـــر طر
ح هـــای توســـعه و عمـــران وزارت راه و شهرســـازی شـــد؛ بنابرایـــن  طر
ــرر  ــه، مقـ ــری برنامـ ــورای راهبـ ــه و شـ ــدگان وزارتخانـ ــق نماینـ ــی توافـ طـ
ــتفاده از  ــا اسـ ــورا و بـ ــن شـ ــارت ایـ ــت نظـ ــه اول، تحـ ــزارش مرحلـ گـ ــد  شـ
ظرفیت هـــای تخصصـــی در اصفهـــان و همـــکاری مشـــاور، تهیـــه شـــود. 

امضایتفاهمنامهبازنگریبرنامۀجامعشهراصفهان،اردیبهشت1397
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تأییدگزارشمرحلۀاولبرنامهدرشورایراهبریبرنامۀجامعشهراصفهان،شهریور1399

فرایندتدوینبرنامۀجامعشهراصفهان،مهرماه1397 همایشاعالنعمومیآغاز

گروهکاریتلفیِقکارگروهزیربناییشورایبرنامهریزیاستان،بهمن1399 بررسیگزارشمرحلۀاولبرنامهدر
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معرفــݡیاجمالݡی
رویݡکردنوین

فصلاول

درکمحتوایگزارشمرحلهاولبرنامه
جامعشهراصفهان،مستلزمآشناییکلیبا
ویژگیهاینظری،روششناسیونهادی
رویکردنوینتهیهبرنامههایجامعشهریو
چگونگیطبقهبندیزیرسیستمهایشهری
این )برپایهالگویساختارفضاییشهر(در
رویکرداستکهتفاوتآنراباطرحهایجامع
سنتی،تبیینمیکند.





ع بـــا اســـتقبال  بـــرای تدویـــن برنامه هـــای شـــهری ایـــن موضـــو
معـــاون وزیـــر مواجـــه شـــده و بـــا توجـــه بـــه پیگیری هـــای 
شـــهر  انتخـــاب  اســـتان،  شهرســـازی  و  راه  اداره کل  قبلـــی 
اصفهـــان بـــه منزلـــۀ پایلـــوت پیاده ســـازی رویکـــرد نویـــن در 
گرفـــت. تدویـــن برنامـــۀ جامـــع، به طـــور جـــد مـــورد توجـــه قـــرار 
آموزشی  دورۀ  حاشیۀ  در   ۱۳۹۷ اردیبهشت  در  درنتیجه،   
و  شهرسازی  معاونت  توسط  که  توسعه  محرک  پروژه های 
معماری شهرداری اصفهان برگزار شده بود، با تالش اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان، تفاهم نامه ای بین معاونت 
شهرسازی  و  راه  اداره کل  وزارتخانه،  شهرسازی  و  معماری 
استان، شورای شهر و شهرداری منعقد شد و طرفین متعهد 
شدند در تدوین برنامۀ جامع شهر اصفهان با مشارکت همۀ 
بر  سال،  همان  خردادماه  در  کنند.  همکاری  سهم داران 
اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، اصفهان 
به عنوان شهر پایلوت رویکرد نوین انتخاب شد. پس از آن 
مشاور برنامه انتخاب شد و بابرگزاری مراسم اعالن عمومی 
شروع فرایند تهیۀ برنامۀ جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین 

گردید. در مهر ماه ۱۳۹۷، تدوین برنامه آغاز 

رویݡکردنوین اصفݠهان،پیشتاز
ایران برنامهریزیشݠهریدر

کشور انتخاب  اصفهان به عنوان شهر پایلوت )آزمونه( تغییر رویکرد برنامه ریزی در 
که به طور رسمی، فرایند تدوین برنامۀ جامع با رویکرد  شده و اولین شهری است 
نوین در آن آغاز شده و در حال انجام است. قدم نهادن اصفهان در این راه مرهون 
و  شهرسازی  و  راه  وزارت  و  یک سو  از  اصفهان  شهرداری  و  شهر  شورای  همکاری 

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از سوی دیگر است.
گروه پژوهشی شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان،  پیرو پیشـنهاد ارائه شـده توسـط 
در آبان مـاه ۱۳۹۴ تدویـن سـند »چشـم انداز شـهر اصفهـان بـا رویکـرد آمایـش شـهری« 
بـه تصویـب رسـید؛  در شـورای پژوهشـی مرکـز پژوهش هـای شـورای شـهر  اصفهـان 
ع  امـا ایـن ایـده توسـط شـهرداری عملیاتـی نشـد. در دوره پنجـم شـورای شـهر، موضـو
تدویـن برنامـه آمایـش شـهری مجددا با محوریـت علمی مرکز پژوهش هـا، پیگیری ها 
ح و  و تالش هـای مجدانـه کمیسـیون اقتصـادی و حمایـت کمیسـیون شهرسـازی مطر
در ابتـدای اسـفندماه ۱۳۹۶ در قالـب طرحـی در صحـن علنـی شـورا اعـالم وصـول شـد. 
ح در اواخـر اسـفند همان سـال در کمیسـیون تلفیق تصویب و مقرر شـد  کلیـات ایـن طـر

ح خدمـات آن توسـط مرکـز پژوهش هـای شـورا تدویـن شـود.  شـر
ــازی وزارت راه  ــاری و شهرسـ ــاون معمـ ــور معـ ــا حضـ ــه ای بـ ــر، در جلسـ ــوی دیگـ از سـ
اقتصـــادی و شهرســـازی شـــورای شـــهر  کمیســـیون های  و شهرســـازی و رؤســـای 
کمیســـیون اقتصـــادی شـــورا  ع آمایـــش شـــهری توســـط رئیـــس  اصفهـــان، موضـــو
ـــه  ـــا رویکـــرد نویـــن وزارتخان ـــه هم پوشـــانی آمایـــش شـــهری ب ـــا توجـــه ب ح شـــد. ب مطـــر

امضایتفاهمنامهبازنگریبرنامۀجامعشهراصفهان،اردیبهشت1397
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کنش پیش نگرانه  به تولید برنامه می پردازد. برنامه ریزی فضایی راهبردی صرفا یک وا
به نیروهای کالن تر نیست، بلکه ممکن است خود به نیرویی فعال در ایجاد تغییر تبدیل 
شود. برنامه ریزی فضایی راهبردی به اقدام و اجرا وابسته است.  این وابستگی به اقدام، 
یافتن ارتباطات مؤثر میان مراجع سیاسی و بازیگران اجرایی )برنامه ریزان، شهروندان، 
سازمان های مدنی، شرکت های خصوصی، توسعه گران و دستگاه های عمومی( را الزامی 
برنامه همراه  با  بلندمدت  در  بازیگران  کثر  ا  .)2۰۰۳b ،4آلبرشت ، 2۰۰2؛  می کند )هیلیر3 
نمی شوند مگر اینکه فرایندی با شواهد متقاعدکننده ، در بازۀ زمانی معقول و با احتمال 
کنند. در نتیجه، برای ایجاد اعتماد و اعتبار  دستیابی به اهداف قابل قبول را مشاهده 
کوتاه مدت نیاز است تا فرایند در بلندمدت پایدار مانده و چشم اندازها بر اساس  به نتایج 
کاتر و راثبرگر6، 2۰۰5(. درعین حال،  گذاشته شود )کاتر5، ۱۹۹۶؛  شرایط واقعی به آزمون 
کند.  کوتاه مدت را به قیمت ازدست رفتن آینده تضمین  برنامه ریزی راهبردی نباید نتایج 
این بدین معناست که می بایست از تغییرات اپیزودی به تغییرات مداوم حرکت کنیم )کاتر، 

.)2۰۰8:۱۷

2. شکل فرایند برنامه ریزی فضایی راهبردی
فرایندهای برنامه ریزی فضایی راهبردی نباید به مثابۀ تشریح ایستای مشکالت، چالش ها 
و چشم اندازها نگریسته شوند؛ بلکه می بایست ماهیت پویای توسعه، قیود ساختاری و 
چالش ها و بافتارهای در حال تغییر را دریابند و به تصویر بکشند. نمی توان با واقعیت های 
پیچیده و پویای شهرها و مناطق امروز با زبانی که برای مشکالت ساده و ایستا طراحی شده 
است، مواجه شد )سنج7, ۱۹۹۰(. این ماهیت پویای فرایند برنامه ریزی راهبردی را می توان 

با تشریح دو ویژگی آن تبیین کرد.

1.2.صیرورت  )شدن( 
»شدن« به شکلی غیر خطی چشم اندازها و چارچوب های مرجع را تعریف می کند. بر این 
اساس، برنامه ریزی راهبردی به فعالیتی تبدیل می شود که )با درنظرگرفتن قیود ساختاری( 
که آنچه باید باشد، بر آنچه هست »تحمیل« می شود تا جایگزین آن شود. »شدن« تغییر را 
بر تداوم، فعالیت را بر سکون، فرایند را بر محصول و نوآوری را بر پیگیری مسیرهای پیشین 
که  ارجح می شمرد )چیا8، 2۰۰2:8۶۶(. این به معنای حرکت از هستی شناسی »بودن« 
نتیجه و وضعیت نهایی را مهم می داند، به سوی هستی شناسی »شدن« که اقدام، حرکت، 
کید قرار میدهد، است )چیا، ۱۹۹5:۶۰۱؛  ارتباط، فرایند و ظهور پدیده های جدید را مورد تأ
۱۹۹۹:2۱5؛  هیلیر، 2۰۱۱(. تمرکز بر »شدن« در زمینه های زیر، تفاوت هایی را با نگرش 

سنتی به برنامه ریزی ایجاد می کند:
• برنامه ها: برنامه های راهبردی در مقابل برنامه های جامع یا کاربری زمین؛

• نوع برنامه ریزی: تدوین چارچوب ها و توجیه اقدامات در برابر وضع مقررات فنی یا قانونی؛
• نوع حکمروایی: حکمرانی دولت سو در برابر شکلی از حکمروایی که در عین دولت سویی، 

همکارانه نیز هست.

2.2. اقدام در وضعیت عدم قطعیت و بازبودن نسبت به مفاهیم جدید
برنامه ریزی راهبردی ادعا نمی کند که عدم قطعیت را با انجام پیش بینی ها از بین می برد، 
بلکه در جست وجوی آن است که تا حد امکان تصمیمات مطلوبی در شرایط عدم قطعیت 
گاه و پذیرا کند. بازیگران یک فرایند  بگیرد و بازیگران را نسبت به طیف احتماالت متفاوت آ
کشف مفاهیم و ایده های جدید عالقه مند است  که به  راهبردی نیازمند ذهنیتی هستند 
بازیگران می بایست ورای شرح  کاوی قرار می دهد. این  را مورد وا گزینه های مختلف  و 
وظایف شغلی، دانش مرسوم و ساختارهای سنتی دولتی بیندیشند تا بتوانند مشکالت را به 
شیوه های جدید مورد رسیدگی قرار دهند و بپذیرند که گذشته تصویر کامل و دقیقی برای 
تدوین مسیر حرکت به سوی آینده نیست. دولت ها و برنامه ریزان می بایست به خالقیت 

سطوح پایین یا همان خرد جمعی اعتماد کنند )سوروویکی9، 2۰۰5(.

3. ماهیت ارتباطی برنامه ریزی راهبردی
از ویژگی های برنامه ریزی فضایی راهبردی به ماهیت نسبی برنامه ریزی  گروه  سومین 
و  تغییر  قابلیت  مشترک؛ 2.  خلق  بر  تمرکز  ویژگی ۱.  سه  شامل  که  می گردد  باز  فضایی 

صورت بندی مجدد ذهنیت بازیگران و ۳. قابلیت بهره گیری از فرصت هاست.

3. Hillier
4. Albrechts
5. Kotter
6. Rathberger
7. Senge
8. Chia
9. Surowiecki

طــرحجامــعیــابرنامــۀفضایــــــــݡی
راهبــردی؟

گرچه نّص صریح قانون به تهیۀ »طرح جامع« اشاره دارد، اما  ا
فضایی  برنامه ای  نوین،  رویکرد  با  اصفهان  شهر  جامع  برنامۀ 
توسط  سال هاست  جامع  عبارت  که  آنجا  از  است.  راهبردی 
از آن   کلیدی تدوین طرح های شهری به کار می رود و  بازیگران 
توصیف  در  »جامع«،  عنوان  قانونی  جایگاه  دلیل  به  مهم تر، 
برنامۀ حاضر نیز از این عبارت استفاده می شود. اما برای اینکه 
برنامه های  صرف  کالبدی بودن  برابر  )در  برنامه  فضایی  جنبۀ 
جامع سنتی( پررنگ تر شود، از عنوان برنامۀ جامع برای نامیدن 
برنامۀ حاضر استفاده می شود، هرچند در مصوبات نهایی احتماال 
برنامه ریزی  رفت.  خواهد  به کار  جامع«  »طرح  قانونی  عنوان 
که برای میانجی گری رقابت بر سر استفاده  فضایی ابزاری است 
از زمین یا امالک و مستغالت، تخصیص حقوق توسعه، تنظیم 
مقررات مربوط به تغییر و ایجاد شکل شهری و فضایی مطلوب 
به کار می رود. برنامه ریزی فضایی راهبردی شکلی از برنامه ریزی 
فضایی است که بر گزینش گری و انتخاب مهم ترین اولویت های 
و  خصوصی  عمومی،  نهادهای  همکاری  و  مشارکت  مداخله، 
مدنی مختلف در راستای هم سویی و هم افزایی اقدامات، پرهیز 
کیفیت فنی و  ارتقای  از بخشی نگری در موضوعات و اهداف، 

کید می کند.  افزایش پذیرش برنامه نهایی در میان سهم داران تأ

ویژݡگݡیهایݡکلیدیبرنامهریزی
فضایــــــݡیراهبردی

دارد  مختلفی  شیوه های  راهبردی،  فضایی  برنامه  های  تدوین 
برخی  می توان  اما  است  برنامه ریزی  محیط  شرایط  تابع  که 
ویژگی های کلیدی و مشترک را برای چنین برنامه هایی برشمرد. 
بلدوچی  و  آلبرشت  ارزشمند  مقالۀ  از  گزارش،  از  قسمت  این  در 
)2۰۱۳( برگرفته شده است. سعی شده در فرایند تولید مرحلۀ اول 

برنامه، این ویژگی ها مبنای کار باشند.
1. محتوای برنامه ریزی فضایی راهبردی

محتوای برنامه ریزی فضایی دارای دو ویژگی اساسی است:

و  کالن  چشم انداز  یک  اتخاذ  با  فضایی  برنامه ریزی   .1.1
بلندمدت، مستلزم حرکت از جامعیت1 به سمت  گزینش گری2  

است
وقتی  است.  سنتی  برنامه ریزی  ضعف  نقاط  از  یکی  جامعیت 
سعی می کنیم جامع نگاه کنیم، تمرکز خود را از جنبه های کلیدِی 
راهبردی،  برنامه ریزی  در  می دهیم.  دست  از  مداخله  نیازمند 
گزینه ها بر اساس آن انتخاب می شوند، مبتنی  که  کلی  تصویر 
بر تحلیل های جامع نیست، بلکه وابسته به چشم انداز ترکیبی 
الزم  که  را  کارهایی  همۀ  نمی توان  عمل  در  است.  بلندمدت 
که ماهیتا سیاسی  هستند انجام داد. بخش عمده ای از فرایند 
مهم ترین  دربارۀ  دشوار  تصمیم های  اتخاذ  دربرگیرندۀ  است، 
کنش های عادالنه و ساختارمند در ارتباط  موضوعات و تدبیر وا
بنابراین،  پتانسیل هاست.  و  آرمان ها  چالش ها،  مشکالت،  با 
برنامه ریزی راهبردی دربرگیرندۀ انتخاب، ارزش گذاری، قضاوت 
که به اهداف تعیین شده مربوط می شوند.  و تصمیم هایی است 
پس از آن، باید مطلوب ترین ابزارها برای دستیابی به آن اهداف 

انتخاب شوند. 

2.1. برنامه ریزی فضایی اقدام سو یا پروژه سو است
کنش به مشکالت، چالش ها یا  برنامه ریزی فضایی سنتی در وا
صرفا وضعیت مطلوبی که یک مکان می خواهد بدان دست یابد، 

1. comprehensiveness
2. selectivity

فصل اول معرفی اجمالی رویکرد نوین
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3.4. ایجاد امکان انتقال ایده ها و مفاهیم جدید
گوناگون  بافتارهای  به  جدید  مفاهیم  و  ایده ها  انتقال  امروزه 
یافته است. همه می دانیم  تغییر فرهنگ غالب ضرورت  برای 
دیگر  بافتاری  از  صرفا  نمی توان  را  راهبردی  فرایندهای  که 
کار  کشید و بدون توجه به شرایط بومی در جای جدید به  بیرون 
راهبردی  برنامه ریزی  فرایندهای   .)2۰۱2:۱۹۰ )هیلی6،  گرفت 
دربرگیرندۀ ابداع یا خلق سیاست ها و اقداماتی است که مستقیما 
هستند.  مرتبط  آن  فرهنگی  و  اجتماعی  ارزش های  و  بافتار  با 
برای اجرای این سیاست های جدید، جوامع نیازمند بسیج همۀ 
منابع الزم به گونه ای هستند که ایده های جدید بتوانند به خوبی 
از  یکی  شوند.  »برگردان«  مقصد  مکان  واقعی  عرصه های  به 
مهم ترین پیش نیازهای برگردان ایده های جدید، اطمینان یافتن 
تا  آن هاست.   اجرای  مسیر  از  کلیدی  بازیگران  یکسان  درک  از 
در  نهادینه شدن  طریق  از  جدید  مفاهیم  و  ایده ها  که  زمانی 
ساختارها، نظام ها، هنجارهای اجتماعی، ارزش های مشترک و از 
همه مهم تر فرهنگ جا نیفتند، احتمال تنزل و تضعیف آن ها با 
کناررفتن محرک های فردی خواهان تغییر،  زیاد خواهد بود )کاتر، 
کافی برای  که قدرت  ۱۹۹۶:2۰8(. ایده ها و شیوه های تفکری 
تبدیل به امر روزمره را پیدا می کنند، می توانند در بستر فرهنگی 
جامعه رسوب کنند و به تدریج وارد فرایندهای جدید شوند )هیلی، 
بنابراین،   .)2۰۰۴  ،7 لیووا  و  آلبرشت  ۱۹۹5؛  هایر،  2۰۰۶:2۴۱؛ 
از  مجموعه ای  به مثابۀ  نه  حکمروایی  نهادهای  به  است  الزم 
سازمان ها و رویه های رسمی شکل گرفته بر اساس قانون، بلکه 
اصول  و  استانداردها  هنجارها،  از  برخاسته  نهادهای  همچون 

اخالقی یک جامعه نگریسته شود  )هیلی،2۰۰۴:۹2 (.

فرایندݡکالنبرنامهریزی
برنامه ریزی فضایی راهبردی فرایندی است چرخه ای که مراحل 
برنامه های  کالن  مراحل  می گیرد.  دربر  را  مختلفی  گام های  و 
باشند  داشته  هم  با  زیادی  شباهت های  است  ممکن  مختلف 
که مورد  اما شیوۀ پیمودن این مراحل و تکنیک ها و روش هایی 
استفاده قرار می گیرند، آن ها را از یکدیگر متمایز می کند. آنچه با 
کرد،  قطعیت درمورد فرایند برنامه ریزی راهبردی می توان بیان 
که  گوناگونی است  متغیربودن این فرایند در بافتارها  یا شرایط 
برنامه ریزی در آن ها رخ می دهد. به بیان دیگر، نمی توان یک 
فرایند برنامه ریزی راهبردی جهان شمول معرفی کرد. به خصوص 
زیادی  انعطاف پذیری  فنون،  و  روش ها  و  جزئیات  سطح  در 
مورد نیاز است. نه تنها روش تدوین برنامۀ راهبردی می بایست 
بر اساس بافتارهای مختلف تغییر یابد، بلکه حتی ممکن است 
که در یک مقطع زمانی برای تدوین برنامۀ راهبردی یک  روشی 
دیگر  زمانی  در مقطع  است،  داده شده  مناسب تشخیص  شهر 
برای همان شهر قابل استفاده نباشد. فرایند طراحی شده برای 
نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  اصفهان  شهر  جامع  برنامۀ 
و  ذی ربط  مراجع  در  برنامه  تصویب  و  تایید  فرایند  ادامه،  در 
است  شده   معرفی  برنامه  تدوین  تفصیلی  فرایند  همچنین 
)شکل ۱ و شکل 2(. شایان ذکر است فرایند معرفی شده، روندی 
گرفته شده و  که در مرحلۀ اول تدوین برنامۀ جامع به کار  است 
گزارش دستورکار  گزارش تشخیص و  که  را  خروجی این مرحله 
گام هایی را  مقدماتی است دربردارد، اما محدود به آن نیست و 
که در مراحل بعدی برنامه باید پیموده شود نیز پوشش می دهد. 
دچار ادامه  در  گام ها  این  است  ممکن  همچنان   بااین حال، 

تغییراتی شوند.

6. Healey
7. Lievois

1.3. تمرکز بر خلق محصول مشترک
اغلب  گوناگون و  با  نظرات و رفتارهای  بالقوۀ همکاری  برنامه ریزی فضایی به مزایای 
متعارض بازیگران بها می دهد و در پی ایجاد هم گرایی میان آن ها است. خلق مشترک 
بدین معناست که بازیگران متقابال به یکدیگر وابسته بوده و هر یک برای مشارکت دالیلی 
گفت وشنود و مباحثه دربارۀ معنای موضوعات، مشکالت،  دارند. خلق مشترک فرایند 
چالش ها، شواهد، چشم اندازها، راهبردها، اهداف مطلوب و حتی مفاهیم آرمانی همچون 
افراد دارای دانش  نیازمند حضور همۀ  زیرا  فرایند همه شمول است؛  این  عدالت است. 
مرتبط است )آلبرشت، 2۰۱۳( .خلق مشترک نیازمند فضای سیاسی دموکراتیک است که 

پذیرای واقعیت تفاوت، نابرابری و... باشد )هاکسلی1، 2۰۰۰(. 
گیری رویه های دموکراتیک، شفافیت  خلق مشترک در اصل تالشی دموکراتیک برای فرا
حق  شهروندان،  به  نسبت  برنامه ریزان  و  حکومت  حساب پذیری  دولتی،  مبادالت 
در  آنان  دغدغه های  و  منافع  بر  که  اموری  در  مداخله  و  شنیده شدن  برای  شهروندان 
مقیاس های مختلف تأثیر می گذارد و در نهایت، کاهش یا حذف ساختارهای قدرت نابرابر 

گالس 2، ۱۹۹8(. بین گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف است )فریدمن و دا

2.3. قابلیت تغییر و صورت بندی مجدد ذهنیت بازیگران
برنامه ریزی راهبردی با ایده ای انتزاعی از برنامه ریزی و حکمروایی آغاز نمی شود، بلکه با 
فعالیت واقعی و ملموس شهروندان، سیاست مداران و برنامه ریزان شکل می گیرد. مشارکت 
فعال در اقدام جمعی چشم اندازسازی ممکن است ایجاد اعتماد کند؛ زیرا این احتمال را باال 
می برد که شرکت کنندگان در فرایند دریابند که برخی چشم اندازها حاوی تصویری از آینده 
هستند که برای برخی مطلوب و برای برخی نامطلوب است. این فرایند کمک می کند که 
کالن تر دربارۀ آینده و نیروهای پیشران آن بیندیشند و دریابند  شرکت کنندگان به شکلی 
کند.  که اقدامات خود آن ها می تواند یک مکان را به سوی شکل خاصی از آینده هدایت 
این فرایند به شرکت کنندگان امکان می دهد که از نظرات به ظاهر تغییرناپذیر پیشین خود 
دست بکشند و آینده های مثبتی را که می توانند در خلق آن همکاری کنند شناسایی نمایند. 
این فرایند احساس مالکیت نسبت به نتیجۀ نهایی را افزایش می دهد و نشان می دهد که 

شهروندان در خلق آیندۀ مطلوب مسئول هستند )شوارتز، ۱۹۹۱(3.

3.3. قابلیت بهره گیری از فرصت ها
فرصت را می توان به امکان پذیری )اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی، فناورانه، فضایی 
و سیاسی( یک سیاست یا پروژه نسبت داد. امکان پذیری نسبت به زمان حساس است. 
رابطۀ میان زمان و امکان پذیری نه تنها خطی نیست، بلکه در یک مسیر مشخص نیز 
ثابت یا مداوم نیست )آلبرشت، ۱۹۷5(. برخی از بازیگران فرایند برنامه ریزی باید بتوانند از 

فرصت ها بهره بگیرند )یا حتی آن ها را خلق کنند(. 

4. داللت های نهادی برنامه ریزی راهبردی
1.4. سازگارشدن با حکمروایی چندسطحی

این ویژگی به معنای مدیریت روابط و وابستگی های متقابل در جهان متنوع، پیچیده 
که  آلبرشت، 2۰۰5( نشانگر آن هستند  و سیاسی است. پژوهش ها )فالیوبرگ۱۹۹8،4؛ 
تدوین برنامه و تصمیم گیری سیاسی و اجرای آن در عرصه های متفاوت صورت می گیرند 
و بازیگران گوناگونی در آن درگیر هستند. تصمیم گیری سیاسی و اجرای آن نیز به نوبۀ خود 
فرایندهایی غیرخطی هستند که بازیگران مختلف با خردمایه های متفاوت و منطق های 
مختلف بخشی، محلی و منطقه ای در آن ها حضور دارند. بازیگران جدید، دستورکارهای 
جدید، اهداف جدید و راهبردهای جدید در فرایند تصمیم گیری سیاسی و اجرای آن ظاهر 
می شوند. تدوین برنامه و تصمیم گیری سیاسی و اجرای آن از شبکه های خود به عنوان 
شیوه هایی برای بسیج نیروها و منابع، تعریف ائتالف ها برای اهداف خود و دستیابی به 
کارا می بایست  اجماعی قابل قبول بهره می گیرند. یک فرایند برنامه ریزی امکان پذیر و 
بر دستیابی به یک دیالکتیک میان سیاست های ساختاری باال به پایین و ویژگی های 
که برای هر دو طرف سودبخش باشد، متمرکز شود.  منحصربه فرد پایین به باالی محلی 

این دیالکتیک جوهر حکمروایی چندسطحی است.

2.4. سازگاری با مرزهای در حال تغییر
بسیاری از مشکالت امروز با نظام ها و مرزهای سیاسی، اداری و مدیریتی انطباق ندارند.
که مرزهای آن ها چقدر سیال  گنار5، 2۰۰۳( امروزه شهرها و مناطق دریافته اند  ) هایر و وا
شده اند. آن ها پیوند میان تعامل، همکاری و نتایج را به خوبی مشاهده کرده اند و درنتیجه 
به تدبیر سازوکارهایی برای همکاری و هماهنگی در ارتباط با مشکالتی که فراتر از مرزهای 
از آن هاست، اهتمام ورزیده اند. مرزهای سیاسی، منطقه ای و شهری و  داخلی هر یک 
که براساس آن ها تعریف شده اند، دیگر نمی توانند پاسخ گوی »جریان  نظام های اداری 
که از مرزها فراتر می روند، همکاری و  سیال« مشکالت باشند و برای مقابله با مشکالتی 

هماهنگی در برنامه ریزی و اجرا ضروری است.

1. Huxley
2. Friedmann & Douglas
3. Schwartz
4. Flyvbjerg
5. Hajer & Wagenaar
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تحققمردمساالریو
مشارکتشݠهرونداندر

رویݡکردنوین
جامـــع  برنامـــۀ  تهیـــۀ  نویـــن  رویکـــرد  کلیـــدی  دســـتاورد   
توســـعۀ شـــهر، تحقـــق بیـــش از پیـــش ارادۀ شـــهروندان و 
کـــه هـــم از طریـــق  مردم ســـاالری در مدیریـــت شـــهری اســـت 
اصالحـــات ســـاختاری، به منظـــور افزایـــش نقـــش مدیریـــت 
به کارگیـــری  به واســـطۀ  هـــم  و  در تصمیم گیری هـــا  محلـــی 
کـــه  گروه هایـــی  ــراد و  ــارکت ســـهم داران )یعنـــی همـــۀ افـ مشـ
ـــر  ـــر مســـتقیم از برنامـــه تأثی ـــا غی ـــا منفـــی و مســـتقیم ی مثبـــت ی
می پذیرنـــد یـــا بـــر آن تأثیـــر می گذارنـــد( در فراینـــد تدویـــن 
در  منظـــر  چهـــار  از  مهـــم،  ایـــن  می شـــود.  حاصـــل  برنامـــه 
فراینـــد تدویـــن و تصویـــب برنامـــۀ نویـــن شـــهر، محســـوس 

ــت. اسـ

۱. در رویکـــرد نویـــن، بـــر خـــالف فراینـــد ســـنتی تأییـــد و 
ایـــران، شـــورای عالـــی  تصویـــب برنامه هـــای شـــهری در 
را  کالن  شهرســـازی و معمـــاری، وظیفـــۀ سیاســـت گذاری 
کمتـــر در جزئیـــات محتوایـــی برنامـــه ورود  برعهـــده داشـــته و 
ایـــن وظیفـــه را برعهـــدۀ نهادهـــای اســـتانی و  می کنـــد و 
اســـتان و شـــورای  برنامه ریـــزی  شـــهری )یعنـــی شـــورای 
راهبـــری برنامـــه( قـــرار می دهـــد. بـــه بیـــان دیگـــر، ســـازوکار 
شـــده  ک تـــر  چاال و  محلی تـــر  برنامـــه،  تصویـــب  و  تهیـــه 

است.

2. در ســـازوکار جدیـــد، نهـــادی بـــه نـــام شـــورای راهبـــری 
کـــه تصمیم گیـــری را بـــه ســـطح محلـــی  برنامـــه وجـــود دارد 
را  تصمیم هـــا  مردمـــی  جنبـــۀ  به عبارتـــی  و  نزدیک تـــر 
پررنگ ترمی کنـــد. ایـــن شـــورا، نهـــاد مشـــورتی شـــورای شـــهر و 

ـــد  ـــر رون ـــی شهرســـازی و معمـــاری اســـت و مســـئولیت هدایـــت و نظـــارت ب شـــورای عال
تهیـــۀ برنامـــۀ توســـعۀ شـــهر را برعهـــده دارد. 

و جامعـــۀ  بخـــش خصوصـــی  بخـــش عمومـــی،  نماینـــدگان  راهبـــری  شـــورای  در 
ع، حضـــور دارنـــد و فضایی بـــودن برنامـــه  مدنـــی بـــا حوزه هـــای موضوعـــی متنـــو
کـــه  ــا شـــورای شـــهر بـــوده  را تضمیـــن می کننـــد. ریاســـت شـــورای راهبـــری برنامـــه بـ
دبیـــران  می شـــود.  محســـوب  شـــهر  در  سیاســـت گذاری  نهـــاد  عالی تریـــن  خـــود 
شـــهرداری و  اســـتان  شهرســـازی  و  راه  اداره کل  شـــورا،  ایـــن  اجرایـــی  و   اداری 

 است.

گـــون، بســـتر  گونا کـــه بـــا روش هـــا و فنـــون  گونـــه ای اســـت  ۳. شـــیوۀ تهیـــۀ برنامـــه بـــه 
ــطح  ــترده در سـ گسـ ــانی  ــود. اطالع رسـ ــم می شـ ــف فراهـ ــهم داران مختلـ ــارکت سـ مشـ
کانونـــی بـــا  گروه هـــای  شـــهر، پرســـش نامه ها و مصاحبه هـــای شـــهروندی، جلســـات 
ســـهم داران و اقشـــار مختلـــف، نشســـت های همگانـــی و تریبـــون آزاد، همایش هـــای 
گفت وگـــو و بحـــث در ســـطح محله هـــا، از جملـــه  بـــزرگ اجماع ســـازی، جلســـات 
ـــور  گفت وگومح ـــا  ـــن روش ه ـــدۀ ای ـــتند. عم ـــه هس ـــن برنام ـــارکتی در ای ـــای مش روش ه

بـــوده و بـــه تســـری »گفتمـــان توســـعۀ شـــهری« منجـــر می شـــوند.

آنکـــه در جایـــگاه متخصـــِص  از  بیـــش  نویـــن،  رویکـــرد  برنامه ریـــز در  ۴. مشـــاور 
ــهروندان  ــای شـ ــه جـ ــن بـ ــه پاییـ ــاال بـ ــی از بـ ــا نگاهـ ــد و بـ ــته باشـ ــرار داشـ ــاالر قـ فن سـ
ــاور،  ــزی اســـت. مشـ ــد برنامه ریـ ــا در فراینـ ــارکت آن هـ ــهیلگر مشـ ــرد، تسـ گیـ ــم   تصمیـ
گفت وگـــوی ســـهم داران بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف مشـــترک را  بســـتر تعامـــل و 
کـــرده و آنـــان را در شناســـایی بهتریـــن مســـیرها بـــرای تحقـــق آن اهـــداف  فراهـــم 

می کنـــد. راهنمایـــی 
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شکل3:سطوحوتکنیکهایمشارکتدربرنامهریزی

الݡگویمشارݡکتشݠهرونداندر
برنامۀجامعشݠهر

شهروندان،  به  قدرت دهی  میزان  اساس  بر  عمومی  مشارکت 
می تواند سطوح مختلفی را دربرگیرد. با توجه به مشارکت مردم 
مانند  مختلفی  اهداف  شهری  تصمیم گیری های  فرایند  در 
گاهی از خواست و نیاز مردم و انعکاس آن ها در برنامه، دریافت  آ
و ارزیابی اطالعات یا ایده های جدید محلی، تعیین شیوه های 
یا  تصمیم ها  به  مشروعیت بخشیدن  اطالع رسانی،  و  برخورد 
دموکراتیک جلوه دادن، رفع یا حل تضادها و اختالف ها، ارزیابی 
کنترل  برای  اطمینانی  سوپاپ  صرفا  یا  و  طرح ها  بازنگری  یا 
احساسات سرخورده و رانده شدۀ مردم صورت می گیرد، بایستی 
پیش از انجام برنامه، مشارکت مردمی، هدف، ضرورت و سطوح 
خاص  تکنیک های  طریق،  این  از  و  شود  مشخص  مشارکت 
تعیین  مشارکت  میزان  و  سطح  هدف،  با  متناسب  مشارکت 
شود. با این حال، باید توجه داشت که مشارکت ها زمانی اتفاق 
کارکرد مناسبی دارد که مستقیم و فعاالنه باشد و افراد  می افتد و 
شرکت کننده در آن، تغییرات و دستاوردهای روشن و شفاف آن 
کنند و مشارکت را صرفًا جهت تأیید اهداف خاص  را احساس 

برنامه ریزان و سیاست گذاران تلقی نکنند.
که سال هاست   IAP2 بین المللی مشارکت عمومی  مؤسسۀ 
داده  قرار  عمومی  مشارکت  بر  را  خود  پژوهش های  محور 
است، پیوستاری از مشارکت ارائه می کند که در آن، سطوح، 
اهداف، تعهد به عموم مردم و تکنیک ها/ فنون مشارکت 
اساس  بر  مشارکت  سطوح   .)۳ )شکل  اند  شده  تعریف 

همکاری  و  مؤثر  مداخلۀ  به  شده،  آغاز  مشورت  و  اطالع رسانی  از  جدول،  محتوای 
اطالع رسانی،  در  می دهد.  قرار  شهروندان  اختیار  در  را  قدرت  درنهایت،  و  رسیده 
در  نقشی  هیچ  و  می گیرند  قرار  برنامه ها  تصمیم ها/  درجریان  صرفًا  شهروندان 
گروه حرفه ای برنامه ریزی انجام  تصمیم گیری ندارند. در مشورت، تحلیل ها توسط 
شده و سناریوهای تصمیم گیری مشخص شده اند و شهروندان می توانند نظراتشان 

کنند.  گزینه ها بیان  را درمورد تصمیمات و 
که دغدغه ها و مطالبات  گروه تصمیم گیر/ برنامه ریز متعهد می شوند  در این سطح، 
مردم را به رسمیت شناخته و از نحوۀ اثرگذاری آن ها بر تصمیمات، بازخورد ارائه کنند. 
مشورت،  سطح  امتیازات  بر  افزون  سطح،  این  در  است.  مؤثر  مداخلۀ  سوم،  سطح 
گزینه ها  دغدغه ها و مطالبات شهروندان به طور مستقیم در رسیدن به سناریوها و 
و مطالبات شهروندان، در  مداخله داده می شود. در سطح چهارم، صرفًا دغدغه ها 
گزینه های تصمیم گیری لحاظ نمی شود؛ بلکه فرایند مباحثه میان آنان  رسیدن به 
افقی  حالت  به  عمودی  حالت  از  شهروندان،  با  برنامه ریزان  ارتباط  و  شده  پررنگ 
که شهروندان و برنامه ریزان در »همکاری افقی« با یکدیگر،  تغییر می کند؛ بدین معنا 
کرده و از میان آن ها دست به انتخاب می زنند؛ هرچند همچنان  گزینه ها را تعیین 
یعنی  برعهده دارد. در سطح عالی مشارکت  را  و میانجی  برنامه ریز، نقش تسهیلگر 
باید  البته  هستند.  شهروندان  تصمیمات  مجری  فقط  برنامه ریزان  »قدرت دهی«، 
هم چون  و  می شود  محسوب  آرمانی  نمونۀ  ع  نو از  عالی،  سطح  این  که  کرد  توجه 
نیست؛  دستیابی  قابل  واقعیت  در  که  است  موقعیتی  هابرماس،  ارتباطی  عقالنیت 
که با مشاهده و راهنمایی گرفتن از آن، می توان دامنه های مسیر را  اما قله ای است 
گذاشت )دهقانی و همکاران، ۱۳۹۷(. براساس این الگو و باتوجه  به خوبی پشت سر 
به شرایط نهادی و فرهنگی اصفهان و مالحظات اجرایی و درنظرگرفتن ویژگی های 
سازمان  های  تا  گرفته  محلی  و  ملی  رسمی  نهادهای  از  سهم داران،  از  گروه  هر 
کسب وکار و اتحادیه های صنفی، رسانه ها و ... و از همه مهم تر  مردم نهاد، فعاالن 
انتخاب  در مرحله تشخیص،  آن ها  تکنیک مشارکت  و  اصفهان، سطح  شهروندان 

شده و اجرا خواهد شد. 

قدرتدهیهمکاریمداخلۀمؤثرمشورتاطالعرسانی

ت
شارک
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ت
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ی
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ارائۀ اطالعات عینی و منظم به 
عموم مردم به گونه ای که آنان 
را در درک مشکل و شناسایی 

گزینه ها، فرصت ها یا راه حل ها 
یاری کند

دریافت نظرات عمومی دربارۀ 
تحلیل، گزینه ها یا تصمیم های 

اتخاذشده

همکاری مستقیم با مردم در سراسر 
فرایند برای تضمین اینکه دغدغه ها 

و آرمان های آنان در تصمیم ها مد 
نظر قرار می گیرند

کت با مردم در تمامی  شرا
ابعاد تصمیم گیری شامل 

توسعۀ گزینه ها و شناسایی 
راه حل های برتر

گذاری تصمیم گیری نهایی  وا
به مردم

تعهدبهعموم

شما را مطلع خواهیم کرد

شما را مطلع خواهیم کرد، 
دغدغه ها و مطالباتتان 

را می شنویم و به رسمیت 
می شناسیم  و به شما 

نشان خواهیم داد که در 
وندادهایتان چه اثراتی 

بر تصمیم های نهایی 
گذاشته اند

با شما همکاری خواهیم کرد 
تا مطمئن شوید که دغدغه ها 

و مطالبات شما مستقیما در 
گزینه های تصمیم گیری لحاظ 

شده اند و به شما نشان 
خواهیم داد که دروندادهایتان 
چه اثراتی بر تصمیم های نهایی 

گذاشته اند

در صورت بندی راه حل ها 
به دنبال پیشنهادها و 

نوآوری های شما هستیم و 
مشورت و پیشنهادهایتان 
را تا جایی که امکان دارد، 

در تصمیمات دخیل 
می کنیم

آنچه را که شما تصمیم 
می گیرید  اجرا  می کنیم

ی
کها

تکنی
ت

شارک
م

گزاره برگ  
وب سایت  
بازدید عمومی  

اظهارنظر عمومی  
 جلسات کانونی )متمرکز(   
پیمایش ها  
نشست عمومی  

کارگاه  
نظرخواهی مباحثه ای  

کمیته های مشورتی   
شهروندان

اجماع سازی  
تصمیم گیری مشارکتی  

تصمیم گیری تفویضی  
دموکراسی مباحثه ای  

فصل اول معرفی اجمالی رویکرد نوین

23

ان
فݠه

ص
ݠهر ا

 ش
مع

جا
ۀ 

ام
برن

ل 
ۀ او

حل
مر

ش 
زار

ݡگ



ساختارفضایــــــݡیشهر

شکل4:موضوعاتکالنوخردساختارفضاییبرنامۀجامعشهراصفهان

اقتصادکشاورزی

گردشگری

اقتصادمسکن

صنعت

فضایکسبوکار

مالیۀشهری

بازرگانی

نقشمنطقهایشهر

اقتصاد

ســـاختار فضایـــی شـــهر، یـــک الگـــوی ذهنـــی منظـــم و منطقـــی 
کـــه امـــکان درک  از طبقه بنـــدی عناصـــر و اجـــزای شـــهر اســـت 
کـــه جامـــع و مانـــع باشـــد  ویژگی هـــای یـــک شـــهر را بـــه  گونـــه ای 
کـــه هیـــچ جزئـــی از اجـــزای یـــک  فراهـــم می کنـــد؛ بدین معنـــا 
 شـــهر قابـــل حـــذف و هیـــچ جزئـــی قابـــل افـــزودن بـــه آن نباشـــد. 
نظـــری  چارچوب هـــای  پایـــۀ  بـــر  شـــهر  فضایـــی  ســـاختار 
جغرافیـــا،  ســـنتی  پدیدار شناســـی  نظریـــۀ  چـــون  گـــون  گونا

ـــۀ ســـاختارمندی اجتماعـــی و نظریه هـــای نهـــادی  نظریـــۀ عمومـــی سیســـتم ها، نظری
و ســـازمانی قابـــل تبییـــن اســـت.

 در برنامـــۀ جامـــع شـــهر اصفهـــان بـــا رویکـــرد نویـــن، ســـاختار فضایـــی شـــهر بـــا تکیـــه 
ـــه  ک ـــد  گردی کالن تقســـیم  ع  ـــا موضـــو ـــه ۶ سیســـتم ی ـــه عمومـــی سیســـتمّ ها، ب ـــر نظری ب
ــرد اســـت )شـــکل ۴(. در  ع خـ ــا موضـــو ــتم یـ ــد زیرسیسـ ــامل چنـ ــا شـ ــر یـــک از آن هـ هـ
طـــول فراینـــد برنامـــه، موضوعـــات خـــرد بـــر اســـاس یافته هـــای جدیـــد، تغییـــر یافتـــه 

گردیـــد. و نهایـــی 

فقرشهری
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ادامهشکل4

زیرساخت

محیطزیست

انرژی فناوریاطالعاتحملونقل

کشاورزیبهداشتوسالمتهوا آب

فصل اول معرفی اجمالی رویکرد نوین
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کالبد

رویههایجاریکیفیتمحیطشهری سیماومنظرشهریالگویتوسعۀشهر

حکمروایی

جمعیت شناسی مسائل اجتماعی انسان شناسی وندی شهر

اجتماعوفرهنگ

ادامهشکل4
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شورایراهبریبرنامه
در سازوکار جدید تهیه و تصویب برنامۀ جامع شهر، نهادی به نام 
را به سطح  که تصمیم گیری  برنامه وجود دارد  شورای راهبری 
را  تصمیم ها  مردمی  جنبۀ  به عبارتی  و  کرده  نزدیک تر  محلی 
پررنگ تر می کند. این شورا، نهاد مشورتی شورای شهر و شورای 
عالی شهرسازی و معماری است و مسئولیت هدایت و نظارت 
راهبری،  شورای  در  دارد.  برعهده  را  جامع  برنامۀ  تهیۀ  روند  بر 
با  نمایندگان بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی 
استانی  و  شهری  فعالیت  گسترۀ  و  متنوع  موضوعی  حوزه های 
حضور دارند و فضایی بودن برنامه و توجه آن به محیط پیرامون 
را تسهیل می کنند. ریاست شورای راهبری برنامه با شورای شهر 

که خود عالی ترین نهاد سیاست گذاری در شهر محسوب می شود. دبیرخانۀ اداری و  است 
اجرایی این شورا، اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری  اصفهان هستند. 

کرد و وظایف آن به قرار  شورای راهبری برنامه بر تمامی مراحل تهیۀ برنامه نظارت خواهد 
زیر است:

تدوین آیین نامۀ داخلی شورای راهبری  
نظارت بر انتخاب و فعالیت های مشاور)ان(

هماهنگی میان مشاور)ان( مادر، شورای شهر، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان
 ارتباط مستقیم و مستمر با سهم داران و تنظیم رابطۀ آنان با  مشاور)ان(

نظارت، پیگیری و اطالع رسانی همگانی در رابطه با مراحل پیشرفت برنامه
نظارت بر تهیه و تأیید گزارش تشخیص، دستورکار و ...  

رسیدگی به اعتراض ها از نحوۀ تهیۀ برنامه، اهداف برنامه و... .

شکل5:ساختارنهادیشورایراهبریبرنامهونهادهایزیرمجموعهآن

 سازمان های مردم نهاد
 استان اصفهان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان

خانه کشاورز استان اصفهان
خانه صنعت، معدن و تجارت 

استان اصفهان

 استان اصفهان

گروه نظارت محتوایی
وه ارتباطات و  کارگر

مستندسازی
)اداره کل ارتباطات( 

شورای راهبری برنامه
)عضو شورای شهر: رئی�(

شهرداری اصفهان: دبیرخانه  اجرایی
)معاون  شهرسازی شهرداری: دبیر(

وش شناسی وه ر کارگر
وهش های شورا(  )مرکز پ�

وه مشارکت کارگر
)سازمان فرهنگی اجتماعی(

اداره کل راه و شهرسازی:  دبیرخانه اداری
)شهرسازی اداره کلمعاون  : دبیر(

کمیسیون اقتصادی و گردشگری
)بازرگانی استاناتاق : دبیر(

اجتماعی -کمیسیون فرهنگی 
)شهرداریاجتماعی  -فرهنگیسازمان : دبیر(

کمیسیون زیرساخت
)شهرداریمعاونت حمل و نقل و ترافی� : دبیر(

کمیسیون محیط زیست و سالمت
)زیست استانحفاظت محیط اداره کل : دبیر(

کمیسیون کالبدی
)شهرداریمعاونت شهرسازی و معماری : دبیر(

واییکمیسیون  حکمر
)سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: دبیر(

مدیر هماهنگی برنامه

کمیسیون تلفیق
)شهرشورای : دبیر(

وهش وه آموزش و پ� کارگر
معاونت برنامه ریزی (

)شهرداری

مشاوران تخصصی

کارگروهآموزشوپژوهش
)معاونتبرنامهریزی(

اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 

استان اصفهان

فصل اول معرفی اجمالی رویکرد نوین
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جلسهکارگروهارتباطاتومستندسازی،شهرداریاصفهان

جلسهکارگروهمشارکت،سازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریاصفهان

جلسهکارگروهروششناسی،شورایشهراصفهان
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جلسهدبیرخانهاجرایی،
شهرداریمرکزیاصفهان



خالصهݡگزارش
تشخیص

فصلدوم

رویکرد اولینگامتدوینبرنامۀجامعشهردر
نوین،تشخیصنامداردکهمعادلتوصیف
وتحلیلوضعموجوداست.طبقتعریف
وزارتراهوشهرسازی،گزارشتشخیصپس
ازمنظورکردنمنافعودیدگاههایگروههای
وزیرنظرشورایراهبری،توسطمشاور سهمدار
تنظیموتدقیقمیشودومبنایتهیۀدستورکار
برنامۀجامعشهراست.اینگزارش،برآمده
ازشناختوتحلیلمشکالت،مطلوبیتهاو
ظرفیتهایشهرازمنظرشهروندانوسایر
بازیگرانکلیدیاست.





حوزۀ  متخصصان  بهترین  از  شد  سعی  جلسات  این  برای   
موضوعی در اصفهان دعوت به عمل آید. سیر جلسات بدین 
که ابتدا فهرست مشکالت در اختیار اعضای پنل  ترتیب بود 
قرار می گرفت و از آن ها خواسته می شد مشکالت ورودی )تمام 
مشکالت خرد( و نحوۀ تجمیع آن ها در مشکالت کالن را مورد 

بررسی و اصالح قرار دهند. 
بر  پنل  اعضای  اجماع  و  بحث  و  مشکالت  اصالح  از  پس 
به عنوان  مشکل  آن  موضوعی،  حوزۀ  مشکل  کلیدی ترین 
سپس  می شد؛  ترسیم  و  نوشته  استخوان ماهی  اصلی  تیغۀ 
از اعضای پنل خواسته می شد با توجه به تیغۀ اصلی، سایر 
مشکالت را در دسته ریشه هایی دسته بندی کنند؛ به گونه ای 
که تمام مشکالتی که در حکم علل به وجودآورندۀ تیغۀ اصلی 
گیرند. پس از بـحـث  )معلول( هستند، در آن دسته هـا جای 
و بـررســی و چـکـش خـوردن هـریـک از دسته بندی ها، اجماع بر 
سر یک دسته بـنـدی صورت می گـرفـت و آن دسته ها به عنوان 

تــیـغــه هـــای فــرعــی استـخـوان ماهی تــرسـیــم می شدند. 
موضوع ها  تمام  استخوان ماهی  نمودارهای  ادامه،  در 
موضوع ها،   2 و   ۱ جداول  در  همچنین  است؛  قابل مشاهده 
تیغه های اصلی، دسته ریشه ها و ریشه ها ارائه شده اند.با توجه 
به یافته های جدید به دست آمده در فرایند برنامه، حوزه ها یا 
موضوع های خرد پیش رو ، متفاوت از موضوع های خرد ارائه 

شده در فصل اول گزارش  است.
گفتنی است در مرحلۀ تجویز تنها به مشکالت کلیدی )نه همۀ 

مشکالت( پرداخته خواهد شد. 

از سه محور اصلی مرحلۀ  شناسایی مشکالت شهر اصفهان و ریشه یابی آن ها یکی 
تشخیص برنامۀ جامع با رویکرد نوین است. مشکالت، از چهار درونداد زیر به دست 

آمدند:
گروه  که به شیوۀ  1. جلسات موضوعی: این درونداد شامل مجموعه جلساتی بود 
کانونی در خصوص موضوع های مختلف ساختار فضایی شهر همچون آب، گردشگری 
کسب وکار برگزار شد. در این جلسات نمایندگان بخش عمومی، بخش خصوصی و  و 

جامعۀ مدنی حضور داشتند )شرکت نقش محیط، ۱۳۹8(.
مختلف  اقشار  حضور  با  کانونی  گروه  شیوۀ  به  جلسات  این  مردمی:  جلسات   .2
کارگران برگزار شد )جهاد دانشگاهی  شهروندان )شکل ۳۰( همچون زنان، جوانان و 

واحد اصفهان، ۱۳۹۹(. 
3. پیمایش: به منظور درک بهتر از نگرش های شهروندان در خصوص مشکالت شهر 

اصفهان، مصاحبه هایی با برخی از آن ها صورت پذیرفت.
گزارش های آماری در سطوح  گزارش پژوهش ها و  4. مرور اسناد: اسناد برنامه ها، 
ملی، منطقه ای و شهری که محتوای آن ها با مشکالت اصفهان مرتبط بود، شناسایی 

شده و بر اساس حوزه های موضوعی تفکیک شدند.

چارچوب  در  به دست آمده  موارد  ذکرشده،  مسیرهای  از  مشکالت  شناسایی  از  پس 
موضوع های ساختار فضایی )کشاورزی، بازرگانی، آب و...( دسته بندی و بر اساس 
که ارتباط  که مشکالتی  روش تجرید تدریجی با یکدیگر ادغام شدند؛ بدین صورت 
فرایندی یا محتوایی با یکدیگر داشتند، با تغییر عبارت ها تجمیع شدند؛ سپس با مرور 
کثر تجمیع ممکن با تغییر عبارت ها حاصل شود. در  چندبارۀ مشکالت، تالش شد حدا

عین حال تالش شد هیچ مشکلی در تجمیع حذف یا فروکاسته نشود.
تحلیل یا ریشه یابی مشکالت، در قالب برگزاری پنل های تخصصی و با استفاده از 

روش سلسله مراتبی »نمودار استخوان ماهی« یا »نمودار ایشیکاوا« صورت پذیرفت.
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جدول1:مشکالتکلیدیبهتفکیکموضوعهایکالنوخردساختارفضاییشهر

مشکل اصلیموضوع خردموضع کالن

اقتصاد

کوسیستم کسب وکار اصفهانفضای کسب وکار فضای نامناسب ا

کافی اصفهان از گردشگریگردشگری درآمد نا

بهره وری پایین تولید کشاورزیاقتصاد کشاورزی

دشواری دسترسی به مسکن قابل تأمینمسکن

عدم توسعه فعالیت های بخش بازرگانی در حوزۀ صادراتبازرگانی

کارآمدی مدیریت هزینه در شهرداری اصفهانمالیۀ شهری نا

عدم تعادل ساختار فضایی منطقهنقش منطقه ای شهر

محیط زیست

کم آبیآب

کیفیت پایین هواهوا

کاهش دورۀ مفید زندگیسالمت و بهداشت

اجتماع و 
فرهنگ

حکمرانی نامطلوبحکمرانی 

بحران هویتهویت

بی عدالتی اجتماعیعدالت

گسیختگی و عدم انسجام فرهنگینظام فرهنگی

سطح پایین سالمت اجتماعیسالمت اجتماعی

کالبد

کیفیت پایین محیط شهریکیفیت محیط شهری

کارآمد کارآمدمحله های نا ک و مستغالت در محله های نا ارزش نسبی پایین امال

کارآمد شهرالگوی رشد شهر شکل و ساختار ناهمگون و نا

عدم تعادل ساختار فضایی منطقهنقش منطقه ای شهر

کی سیما و منظر شهریسیما و منظر شهری اغتشاش و ناهماهنگی بصری و ادرا

زیرساخت

گیر فناوری اطالعات در کالن شهر اصفهانفناوری اطالعات و ارتباطات عدم توسعه فرا

کارایی تأسیسات و انرژیانرژی و تأسیسات شهری ضعف در یکپارچگی و 

کمبود دسترسی با شیوه های حمل ونقل پایدارحمل ونقل

استقرار حکمرانی نامطلوبحکمرواییحکمروایی

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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جدول2:تیغههایاصلی،دستهریشههاوریشههابهتفکیکموضوعهایکالنوخرد

موضوع کالن: اقتصاد
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: اقتصاد
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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موضوع کالن: اقتصاد
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: اقتصاد
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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موضوع کالن: محیط زیست

موضوع کالن: اقتصاد
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: محیط زیست
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: محیط زیست
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: محیط زیست
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه

موضوع کالن: زیرساخت
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موضوع کالن: زیرساخت
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: زیرساخت
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: زیر ساخت
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: کالبد
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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موضوع کالن: کالبد
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: کالبد
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص

77

ان
فݠه

ص
ݠهر ا

 ش
مع

جا
ۀ 

ام
برن

ل 
ۀ او

حل
مر

ش 
زار

ݡگ



موضوع کالن: کالبد
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه

موضوع کالن: اجتماع و فرهنگ
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موضوع کالن: اجتماع و فرهنگ
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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موضوع کالن: اجتماع و فرهنگ
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: حکمروایی
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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موضوع کالن: حکمروایی
ریشۀ مشکالتدسته ریشهتیغۀ اصلیحوزه
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گردشگری،تاالرشورایشهر،شهرداریمرکزیاصفهان اقتصادمسکن،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان

صنعت،اتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیاصفهانبازرگانی،اتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیاصفهان

فضایکسبوکار،عمارتباغزرشک،شهرداریاصفهان اقتصاد،اتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیاصفهان

جلساتموضوعیبرنامۀجامعشهراصفهان

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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بهداشتوسالمت،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان محیطزیست،ادارهکلحفاظتمحیطزیستاستاناصفهان

نقشمنطقهایشهر،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهانمالیۀشهری،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان

فقرشهری،تاالرشورایشهر،شهرداریمرکزیاصفهان اقتصادمسکن،تاالرشورایشهر،شهرداریمرکزیاصفهان
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انرژیوتأسیساتشهری،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان زیرساخت،معاونتحملونقلوترافیکشهرداریاصفهان

آب،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان آب،شورایشهراصفهان

هوا،معاونتبرنامهریزیوتوسعۀسرمایهانسانیشهرداریاصفهانهوا،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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فناوریاطالعاتوارتباطات،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان حملونقل،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان

سیماومنظرشهری،عمارتباغزرشک،شهرداریاصفهانضوابطشهری،عمارتباغزرشک،شهرداریاصفهان

کالبد،شورایشهراصفهانکالبد،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان
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انسانشناسی،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان شهروندی،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان

اجتماعوفرهنگ،سازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریاصفهان اجتماعوفرهنگ،شهرداریاصفهان

کیفیتمحیطشهری،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهانالگویرشدشهر،عمارتباغزرشک،شهرداریاصفهان

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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حکمروایی،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان حکمروایی،سازمانمدیریتوبرنامهریزیاستاناصفهان

جمعبندیمشکالت،باشگاهشمارهدوشهرداریاصفهان

مسائلاجتماعی،معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان جمعیتشناسی،عمارتباغزرشک،شهرداریاصفهان

جمعبندیمشکالت،باشگاهشمارهدوشهرداریاصفهان
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کارمندان زنان مهاجران

وکال سالمندان مهندسان

اصحاب رسانه کارگران نظامیان

اصناف و تجار جوانانهنرمندان

ویان و دانشگاهیانکشاورزان حوز معلمان

شکل30:گروههایمردمی»مشارکتکننده«دربرنامۀجامعشهراصفهان

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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جلساتمردمیبرنامۀجامعشهراصفهان،دبیرستانبهشتآیین
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جلساتمردمیبرنامۀجامعشهراصفهان،دبیرستانبهشتآیین

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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پنلهایتحلیلمشکالت
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فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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بررسیبرنامۀجامعشهراصفهانباحضورصاحبنظرانمدیریتشهری،شورایشهراصفهان

بررسیپیشرفتبرنامۀجامعشهراصفهان،استانداریاصفهان

بررسیپیشرفتبرنامۀجامعشهراصفهان،وزارتراهوشهرسازی



کدهـــا  گیـــر انتزاعی تریـــن  کدهـــای فرا کـــه  گیـــر هســـتند  فرا
ـــراد  ـــو، اف گفت وگ ـــهر  ـــک ش ـــش ی ـــات پوی ـــی جلس ـــتند. ط هس
شـــرکت کننده ویژگی هـــای متفاوتـــی را در خصـــوص تصویـــر 
ــازده اولویـــت  ــد. یـ کردنـ ح  ــر ــان مطـ ــود از اصفهـ ــوب خـ مطلـ
اصفهـــاِن مطلـــوب بـــه تفصیـــل در جـــدول ۳ قابل مشـــاهده 
پرانتـــز   درون  عبارت هـــای  جـــدول،  ایـــن  در  اســـت. 
)کدهـــای ســـازمان دهنده(، مفاهیـــم برآمـــده از عینی تریـــن 
ح  کـــه از ســـوی شـــهروندان   مطـــر ع هایـــی هســـتند  موضو
گیـــری  کدهـــای فرا شـــده بـــود. عبارت هـــای برجســـته  نیـــز 
کـــه در باالتریـــن ســـطح انتـــزاع قـــرار داشـــته و بـــه  هســـتند 

عنـــوان مولفه هـــای شـــهر مطلـــوب نـــام نهـــاده شـــدند.
گیر  فرا مضامین  و  شد  تنظیم  پرسش نامه ای  ادامه،  در 
که   شدند  اولویت بندی  شهروندان  توسط  آمده،  به دست 

نتیجه آن در جدول ۳ مالحظه می شود.

کنـــار تحلیـــل مشـــکالت، آرمان گرایـــی را بـــه واقع گرایـــی در  تحلیـــل مطلوبیت هـــا در 
برنامـــه پیونـــد می دهـــد. بـــرای شناســـایی و تحلیـــل مطلوبیت هـــای شـــهروندان، 
ـــا عنـــوان »پویـــش یـــک شـــهر  »اجتماعـــات پژوهشـــی آنالیـــن« در فضـــای مجـــازی ب
گفت وگـــو« برگـــزار شـــد )جهـــاد دانشـــگاهی  واحـــد اصفهـــان، ۱۳۹۹(. اجتماعـــات 
دعـــوت  مبنـــای  بـــر  افـــراد  و  هســـتند  بســـته  اجتماعاتـــی  آنالیـــن،  پژوهشـــی 
کننـــد. شـــیوۀ اجـــرا در ایـــن اجتماعـــات می توانـــد  می تواننـــد در جلســـات آن شـــرکت 
رســـانه ای  محتواهـــای  ک گذاری  اشـــترا بـــه  و  چـــت  گفت وگـــو،  تـــاالر  مباحثـــه، 
باشـــد. داده هـــای ایـــن اجتماعـــات بـــا روش تحلیـــل مضمـــون قابل تحلیـــل اســـت 
 .)2۰۱۰ ,Poynter ســـفیری و شـــهرزاد، ۱۳۹5؛ منطقـــی و بلقان آبـــادی، ۱۳8۹؛(
روش تحلیـــل مضمـــون، مســـتقل از جایـــگاه نظـــری یـــا معرفت شناســـی خـــاص، هـــم 
ـــه کار مـــی رود. در تحلیـــل مضمـــون،  ـــرای تبییـــن آن ب ـــرای بیـــان واقعیـــت و هـــم ب ب
کـــه طـــی آن داده هـــا ُخـــرد و مفهوم پـــردازی  کدگـــذاری نشـــانگر عملیاتـــی اســـت 
شـــده و بـــه روش هـــای جدیـــد، دوبـــاره بـــه یکدیگـــر متصـــل می شـــوند. حاصـــل ایـــن 
کدهـــای  کدهـــای ســـازمان دهنده و  کدهـــای پایـــه،  کدگـــذاری در تحلیـــل مضمـــون، 
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جدول3:اولویتبندیمؤلفههایشهرمطلوبازمنظرشهروندان

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص
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تبلیغاتمیدانیجلساتمجازی)پویشیکشهرگفتوگو(

جلساتمجازی)پویشیکشهرگفتوگو(

تبلیغاتمجازینظرسنجیمربوطبهاولویتبندیمؤلفههایشهرمطلوب
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گزیدهنظراتشهرونداندرجلساتمجازیبرنامه،اردیبهشت1399

فصل دوم خالصۀ گزارش تشخیص

97

ان
فݠه

ص
ݠهر ا

 ش
مع

جا
ۀ 

ام
برن

ل 
ۀ او

حل
مر

ش 
زار

ݡگ



کالبــد، اجتمــاع،  فرهنــگ و حکمروایــی شناســایی  زیرســاخت، 
کتابخانــه ای و مصاحبــه  شــوند. بــرای ایــن منظــور، مطالعــات 
گرفــت ) شــرکت آرمان نــگار  بــا صاحب نظــران در دســتورکار قــرار 
ــر- ــف و زی ــرمایه های مختل ــاد س ــپس ابع ــپادانا، ۱۳۹۹(. س اس
هــر  میــزان  ســنجش  بــرای  شــد.  شناســایی  آن هــا  ُبعدهــای 
ظرفیــت، مقــرر شــد پرســش نامه ای طراحــی شــده و در اختیــار 
کــه ترکیــب  گیــرد. از آنجــا  نهادهــای عضــو شــورای راهبــری قــرار 
ع هــای شــهری  اعضــای شــورای راهبــری ابعــاد مختلــف موضو
را پوشــش می دهــد، نظــرات آن هــا می توانســت بــرآورد اولیــۀ 
مختلــف  ابعــاد  دهــد.  دســت  بــه  ظرفیت هــا  از  قابل قبولــی 
ــرای شــهر  ــزان در دســترس بودن آن هــا ب ســرمایه ها از منظــر می
اصفهــان ســنجیده و در دو ســطح طبقه بنــدی شــدند )جــدول 
بیانگــر   2 ســطح  و  زیــاد  دسترســی  معنــای  بــه   ۱ ســطح    .)۴
کــه  آب  همچــون  ســرمایه هایی  اســت.  متوســط  دسترســی 
دسترســی بــه آن هــا در ســطح ۳ قــرار داشــت در جــدول نمایــش 

نشــده اند. داده 
گفتنــی اســت تحلیــل ظرفیت هــای شــهر بایــد بــه طــور دقیــق 
کــه قبــاًل هــم  کّمــی در مرحلــۀ بعــد انجــام شــود و همان گونــه  و 
بــه دســت  اولیــه  بــرآورد  یــک  ایــن مرحلــه صرفــًا  بیــان شــد، 
کلیــدی نبایــد فرامــوش شــود  می دهــد. همچنیــن ایــن نکتــۀ 
کنــار تحلیــل ظرفیــت، ظرفیت ســازی نیــز اهمیــت دارد  کــه در 
و چنانچــه بــرای رســیدن بــه اهــداف برنامــه، نیــاز بــه خلــق 
ع بایــد در تجویزهــای  دارایــی یــا ســرمایه ای باشــد، ایــن موضــو

ــرد. گی ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م برنام

تحلیلظرفیتها
کــه در فراینــد توســعۀ  گــرو داشــته های آن شــهر اســت؛ ورودی هایــی  توســعۀ هــر شــهر در 
گرفتــه می شــوند تــا غایــت مطلــوب شــهروندان را رقــم بزننــد. داشــته ها،  کار  شــهر بــه 
ــع همگــی عبارت هایــی هســتند  ســرمایه ها، ظرفیت هــا ، پتانســیل ها، دارایی هــا و مناب
ــا  ح می شــوند: شــهر چــه چیزهایــی در اختیــار دارد ت کــه در پاســخ بــه ایــن پرســش مطــر
کنــد؟ بــه قــول فریدمــن، دارایی هــای  بــر اســاس آن بتوانــد اهــداف برنامــه را تنظیــم 
کــه غالبــًا بــه مثابــۀ بخشــی از  کلیــدی توســعۀ شــهری هســتند  شــهر در حکــم منابــع 

زیرســاخت های حیاتــی شــهر دیــده می شــوند.
یافــت.  دارایی هــا  ایــن  پیش رونــدۀ  توســعۀ  در  می تــوان  را  شــهرها  حقیقــی  ثــروت 
دارایی هــای شــهری در قالــب عناصــر فیزیکــی، طبیعــی، اقتصــادی، اجتماعــی و انســانی 
کیفیــت زندگــی و تضمیــن آینــدۀ پایــدار  در شــهر تجلــی می یابنــد و پیونــد نزدیکــی بــا 
گرفتــه می شــود و متناســب بــا  شــهری دارنــد.  مفهــوم ظرفیــت تــا حــدودی نســبی در نظــر 
ع، ســطح و مقصــود در چرخــۀ پــروژه یــا برنامــه بــه شــکلی خــاص تعریــف می شــود.  موضــو
ــا اســتفاده از دو دســتۀ  ــا ارزیابــی ظرفیــت شــهری فراینــدی مشــخص دارد و ب تحلیــل ی
اصلــی روش هــای »اثباتــی« و »هیئــت  منصفــه ای« ســنجیده می شــود. در ایــن مرحلــه از 
برنامــۀ جامــع، یــک بــرآورد اولیــه از ظرفیت هــا می توانــد از تحقق ناپذیــری چشــم انداز و 

کنــد.  کــرده و آن هــا را بــا واقعیت هــا ســازگار  کالن برنامــه جلوگیــری  اهــداف 
کالن توســعۀ شــهر  کــه هــدف از تدویــن برنامــۀ جامــع، تعییــن جهت گیری هــای  از آنجــا 
اصفهــان اســت، تعییــن ســرمایه های در دســترس شــهر و میــزان اهمیــت آن هــا در فراینــد 
توســعۀ اصفهــان ضــرورت دارد. ســرمایۀ در دســترس شــهر، الزامــًا درون جغرافیــا یــا حــوزۀ 
ــطح  ــال در س ــرای مث ــهر و ب ــترۀ ش گس ــت در ورای  ــن اس ــدارد و ممک ــرار ن ــهر ق ــی ش قانون
ملــی وجــود داشــته باشــد. بــرای تهیــۀ فهرســتی از ســرمایه ها ســعی شــد ســرمایه ها یــا 
محیط زیســت،  اقتصــاد،  یعنــی  برنامــه  کالن  ع هــای  موضو بــا  ارتبــاط  در  ظرفیت هــا 
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جدول4:سطحبندیظرفیتهایدردسترسشهراصفهان
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خالصهسند
دستورݡکارمقدماتݡی

فصلسوم

درسنددستورکار،براساسگزارشتشخیصو
درچارچوبسیاستها،احکاموبرنامههای
ملیمنطقهایمصوب،قلمرویفضایی
واهداف،راهبردها، برنامه،ارزشها،چشمانداز
سیاستها،نقشکنشگرانوافقزمانیبرنامه
توافق بهاعتبار تعیینمیشوند.دستورکار
سهمداران،سندحقوقیمحسوبمیشود.این
سندتمامسطوحومراحلبعدیبرنامهراتحت
تأثیرقرارمیدهد.باتوجهبهمحدودیتها
وچالشهایمرحلهاولبرنامه،ارزشها،
قالب وپیشنویساهدافکالندر چشمانداز
»دستورکارمقدماتی«تدوینشدودستورکار
کاملونهاییدرمرحلۀدومتهیهخواهدشد.





۱. progressive abstraction

ماموریتشݠهراصفݠهان
ح  که در تدوین برنامه هر شهر مطر کلیدی  یکی از پرسش های 
و  ملی  محیط  در  شهر  نقش  یا  جایگاه  ماموریت،  می شود، 
و  شرایط  توجه  با  و  پرسش  این  به  پاسخ  برای  است.  فراملی 
از  کیفی،  رویکرد  چارچوب  در  گام  این  در  اجرایی،  مالحظات 
 روش های مصاحبۀ خبرگی با نخبگان ملی و تحلیل مضمون

این نخبگان، داشتن  انتخاب  در  اصلی  استفاده شد.  معیار   
تجربۀ مدیریتی در سطح ملی یا دانش تخصصی در عرصه های 
مشروعیت  از  که  نحوی  به  بود؛  شهری  توسعه  با  مرتبط 
در  اصفهان  مطلوب  جایگاه  تشریح  در  باالیی  صالحیت  و 
حوزه های اقتصادی، فرهنگی و ... در سطح ملی و بین المللی 
ح شده توسط  در افق ۱۰ ساله برخوردار باشند.  موضوعات مطر
نخبگان برای تبیین ماموریت و تکمیل محورهای چشم انداز 
که تمامی  کالن به کار رفت. بدین صورت  و محورهای اهداف 
آتی  توسعۀ  چشم انداز  با  ارتباط  در  ح شده  مطر موضوعات 
اصفهان بررسی شد و مواردی که مغایرتی با اسناد و برنامه های 
فرادست و نظرات سهم داران اصفهانی نداشته و همچنین در 
امتداد یا تفسیر و بیانی دقیق تر، شفاف تر و جزئی تری از نتایج 
به ذکر است موارد  انتخاب شدند. الزم  بودند،  قبلی  گام های 
ح شده در مصاحبه ها در سطوح بعدی برنامه نیز می توانند  مطر

به کارگرفته شوند )پویش فکر ی توسعه، ۱۳۹۹(.

ارزشها
فرهنگی،  تمایزبخش  و  اصلی  عناصر  به عنوان  ارزش ها 
هنجار  عقیده،  زبان،  بر  مبتنی  نمادهایی  یا  نظام ها 
ایده های  قالب  در  که  هستند  علمی  ذخیره های  و 
که  هستند  بایدهایی  و  شده اند  سازمان دهی  انتزاعی اخالقی 
گروه اجتماعی مؤثرند.  در برنامه ریزی  بر وحدت درونی یک 
چگونگی  به  پاسخ  برای  غایت هایی  ارزش ها  خاص،  به طور 
دستیابی به چشم انداز، تحقق اهداف و پیشبرد سایر سطوح 
برنامه هستند.  ارزش های برنامۀ جامع اصفهان در چارچوب 
محلی   و  ملی  سطح  در  کم  حا ایرانی اسالمی  ارزش های  کالن 
محورهای  تشخیص،  گزارش  خروجی  محتوای  تحلیل  از  و 
برنامه  محتوایی  نظری  چارچوب  به  توجه  با  و  چشم انداز 

به دست آمدند. این ارزش ها به قرار زیر هستند:

چارچوبنظریمحتوایــــــݡی
چارچوب نظری پشتیبان محتوای برنامۀ جامع شهر اصفهان، فهرست مفاهیم پایه، تعاریف، 
برای  موردنیاز  شناخت شناسی  الگوواره هاو  پایه،  مفاهیم  با  مرتبط  رهیافت های  و  نظریه ها 
که امکان داوری دربارۀ نتایج  گونه ای  هدایت مسیر عمل برنامه ریزی را فراهم می کند؛ به 
عمل برنامه ریزی )شکست یا موفقیت عمل برنامه ریزی(، پایش دستاوردهای آن و همچنین 
شکل گیری زبان مشترک بین سهم داران درگیر در برنامه ریزی توسعه شهر اصفهان را فراهم 
می کند. چارچوب نظری هر برنامه در دو بعد فرایندی )رویه ای( و محتوایی تعیین می شود. 
از منظر فرایندی رهیافت برنامه ریزی فضایی راهبردی انتخاب  شده است. به منظور معرفی 
چارچوب نظری پشتیبان محتوای برنامه، نخستین گام، بیان مفاهیم پایه برنامه است که در 
کنان شهر اصفهان و تحلیل  این برنامه از سه مسیر تحلیل مشکالت، تحلیل مطلوبیت های سا
تطبیقی مشکالت و مطلوبیت ها با ظرفیت های دردسترس شهر به دست آمده اند. مفاهیم پایه 
گیر( همچون نخ تسبیح تمام بخش های برنامه را به هم پیوند یا به  کلیدی یا فرا )اصلی، 
گیر کل برنامه را پوشش می دهند. مفاهیم پایه در واقع اصول محتوایی برنامه  مثابه چتری فرا
را شکل می دهند. برای شناسایی مفاهیم پایه، در ابتدا با روش تجرید تدریجی۱، مفاهیم پایه 
گانه شناسایی شدند. در این روش، سعی می شود  اولیه در مشکالت و مطلوبیت ها به طور جدا
ایجاد  را  انتزاعی تری  و  بنیادی تر  ترکیب شده و مفاهیم  با یکدیگر  مفاهیم طی چند مرحله 
کنند. پس از آن تحلیل تطبیقی ظرفیت ها با مفاهیم پایه اولیه مطلوبیت ها و مشکالت صورت 
پذیرفت. در نهایت با درنظرگرفتن خروجی سه مسیر قبلی، مفاهیم پایه و متعاقبا چارچوب 
نظری محتوای برنامۀ جامع شهر اصفهان شناسایی شدند. در باالترین سطح نظری محتوای 
کیفیت زندگی، پایداری و حکمرانی  برنامۀ فضایی راهبردی توسعۀ شهر اصفهان، مفاهیم 

خوب، از محتوای برنامه پشتیبانی می کنند.

تحلیلروندها)دورنما(
تحلیل روندها و به ویژه کالن روندهای جهانی حاکم بر شهر اصفهان یکی از موضوعات مطرح 
که می توانند  کالن روندها نیروهای قدرتمند و دگرگون کننده  ای هستند  در آینده نگری است. 
کسب وکار و جوامع و شیوه زندگی ما را تغییر دهند. تحلیل روندها با حضور  اقتصاد جهانی، 
کارگاه یا پنل تخصصی تحت عنوان »رویداد  متخصصان و خبرگان اصفهانی و ملی طی سه 
کارگاه ها فهرست بلندی از تأثیرات روندها بر  دورنما« برگزار شد )طاهری، ۱۳۹۹(. خروجی این 

اصفهان بود که در ادامه، پاالیش و خالصه گردید ) شکل ۳۱(. 

شکل31:ارزشهایبرنامۀجامعشهراصفهان
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برنامۀ جامع شݠهر اصفݠهان



کالنروندهایمؤثربرحالوآیندۀشهراصفهان

ی
اع

تم
اج

ی
ها

ند
رو

مهاجرت های گسترده در اثر بحران های زیست محیطی )جابه جایی گسترده جمعیت در اثر تغییرات اقلیمی(

دگرگونی در ساختار سنی و جنسی جمعیت و افزایش سهم جمعیت کهن سال

ظهور و گسترش طبقه اجتماعی خالق و نوآور در جامعه شهری )اجتماع دانش بنیان(

افزایش تنوع پذیری در سبک زندگی شهری

ی
اد

ص
اقت

ی
ها

ند
رو

افزایش سهم قدرت اقتصادی بنگاه های مالی و تجاری

گردشگری و خدمات مالی( در برابر کشاورزی و صنعت افزایش سهم خدمات )به ویژه 

افزایش سهم قدرت و اثرگذاری اقتصادی شرق در جهان

افزایش سهم قدرت و اثرگذاری اقتصادی شرق در جهان

افزایش تنوع پذیری در ساختارهای اقتصادی و اشتغال

افزایش شدت جریان خروج سرمایه از درون شهر اصفهان به سمت بیرون

ت
الم

س
یو

یط
ح

تم
س

یزی
ها

ند
رو

دگرگونی در مصرف انرژی و جایگزین شدن انرژی های فسیلی

کاهش مصرف آن ها افزایش نیاز به آب و انرژی و تالش برای بهینه سازی و 

کود( ک،  دگرگونی در کشاورزی و تولید محصوالت غذایی با بهره وری باال در تولید و مصرف منابع )آب، خا

ک، صوت و نور( افزایش خطرپذیری بحران های زیست محیطی )خشک سالی، ناامنی غذایی، افزایش دما، فرونشست زمین و آلودگی های آب، هوا، خا

افزایش طول عمر انسان ها به واسطه پیشرفت در درمان بیماری ها

پیشرفت سریع در دانش پزشکی هم زمان با شیوع بیماری های ناشناخته

ی
بد

کال
ی

ها
ند

رو


ظهور و گسترش شبکه های شهر-منطقه ای و افزایش نابرابری فضایی منطقه ای

گروه ها( گروه های اجتماعی )زنان، سالمندان، کودکان و سایر  افزایش تنوع پذیری فضایی در محیط شهری متناسب با تنوع 
ی

ران
کم

یح
ها

ند
رو



کانون های قدرت و بازارهای نوظهور ک راهبردی با جوامع،  اشترا

کانون های قدرت سیاسی )به ویژه در شرق( افزایش تنوع در 

شکل32:کالنروندهایمؤثربرحالوآیندۀشهراصفهان

• افزایش سرعت، درهم تنیدگی و پویایی نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
)ultra scale systems( زیست محیطی و شکل گیری تم های بسیار کالن و یکپارچه

• افزایش شدت قلمروزدایی و شکل گیری حکمرانی های فراملیتی و فرادولتی

برایندروندها

فصل سوم خالصۀ سند دستورکار مقدماتی
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چشماندازشݠهراصفݠهان1
که می توانند  چشم ا ندازهای راهبردی بیانیه هایی در مورد آینده مطلوب جامعه هستند 
عینی )تصویری از آینده( یا استعاری )ایده ای از شرایط مطلوب( باشند. چشم انداز همچون 
چراغ راهنمایی الهام بخش به سوی آینده است که باید قدرت تهییج مردم و بسیج عمومی 
را داشته باشد. به بیان دیگر چشم انداز را می توان مردمی ترین بخش برنامه نامید. از این 
رو در برنامۀ جامع شهر اصفهان سعی زیادی شد تا مشارکت خبرگان و شهروندان در تدوین 
چشم انداز حاصل شود. بدین منظور، در ابتدا محورهای چشم انداز2 با مشارکت خبرگان 
»مداخله  بومی  روش  یک  جهان نما  شدند.  تعیین  جهان نما  رویداد  قالب  در  اصفهانی 
که برای برنامۀ جامع شهر اصفهان طراحی شد. این رویداد در دو  بزرگ مقیاس«۳ است 
دور )مرحله( برگزار شد و خبرگان نیز از سه بخش خصوصی )اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، 
...(، بخش عمومی )تمام نهادهای عمومی عضو شورای راهبری و سایر نهادهای کلیدی 
استان( و جامعۀ مدنی و همچنین متخصصان و صاحب نظران دعوت شدند. در دور اول، 
ابتدا در جلسۀ آنالین، فرایند طی شدۀ برنامۀ جامع و اهداف رویداد جهان نما معرفی شدند 
گروه، محورهای  و سپس در جلسۀ حضوری نزدیک به ۳۰ نفر از خبرگان در قالب چهار 

چشم انداز مورد نظر خود را بر اساس گزارش تشخیص تدوین کردند. 
در مرحلۀ دوم، ۶۰ نفر از خبرگان در قالب ۱۱ گروه به صورت مجازی و بر اساس خروجی های 
قبلی و نیز نتایج تحلیل روندها به عنوان دادۀ جدید، محورهای چشم انداز را تکمیل کردند. 
گروه های مجازی بودند،  که عمدتًا منتخبان  در جلسه دوم این دور، نزدیک به ۳۰ نفر 
کرده و دربارۀ شیوۀ  بر اساس نتایج مصاحبۀ خبرگی، محورهای به دست آمده را تکمیل 
انتخاب محورهای اولویت دار و کلیدی چشم انداز تصمیم گیری کردند. بر این اساس مقرر 
گروه های مجازی اولویت بندی  شد محورهای به دست آمده، توسط مشارکت کنندگان در 
که بیش از ۶ امتیاز  شوند )شکل ۳۳(. طبق خروجی های به دست آمده، ۱۴ محور اول 

داشتند )جدول 5(، برای تدوین بیانیۀ چشم انداز انتخاب شدند. 
گردشــگری  و  فرهنــگ  و  اجتمــاع  اقتصــاد،  محیط زیســت،  حــوزۀ  در ۴  محــور  ایــن ۱۴ 
کــه بعــدا »مضامیــن راهبــردی«۴ برنامــه در چارچــوب آن هــا شناســایی  دســته بندی شــدند 
چهــار  تــا  ســه  بــه  خــودکار  طــور  بــه  می شــود،  نهایــی  چشــم انداز  کــه  هنگامــی  شــدند. 
ــز«۶ نیــز  ــی«5 و »نقــاط تمرک ــه آن هــا »ارکان تعال کــه ب مضمــون راهبــردی تفکیــک می شــود 
گســترده ای برخــوردار هســتند.  گفتــه می شــود. مضامیــن راهبــردی از مقیــاس یــا دامنــۀ 
کــه بــرای تحقــق  کلیــدی  آن هــا بــر همــۀ بخش هــای برنامــه اعمــال می شــوند و محورهــای 
کــه بــرای یــک چشــم انداز  چشــم انداز بایــد دنبــال شــوند را در بــر دارنــد. تمــام ویژگی هایــی 
ــه  ــرد. مراجع ک ــه  ــرا« خالص ــۀ واقع گ ــارت »آرمان گرایان ــوان در عب ــود را می ت ــر می ش ــوب ذک خ
کــه آرمــان مطلــوب شــهر را در چارچوبــی واقع گرایانــه  بــه خبــرگان، محورهایــی به دســت داد 
گــرو الهام بخــش و امیدبخش بــودن  کــرد. امــا آرمان گرایانه بــودن چشــم انداز در  ترســیم 
کــه  گونــه ای ترســیم می شــد  آن از منظــر مــردم نیــز هســت. پــس بیانیــه نهایــی بایــد بــه 
کننــد و هــم بــرای آن هــا تهییج کننــده و الهام بخــش باشــد.  کثریــت مــردم آن  را درک  هــم ا
ــا بــر اســاس آن در چهــار حــوزه راهبــردی  بــه همیــن منظــور، پرســش نامه ای تنظیــم شــد ت
گردشــگری ویژگی هــای مطلــوب اصفهــان در  اقتصــاد،  محیط زیســت، اجتمــاع و فرهنــگ و 
۱۰ ســال آینــده از دیــد شــهروندان شناســایی شــوند عمــده واژگان ایــن پرســش نامه برگرفتــه 
کــه قبــال توســط  کلیــدواژگان به کاررفتــه در محورهــای چشــم انداز بــود  یــا الهام گرفتــه از 
خبــرگان شناســایی شــده بــود. پــس از ســه مرتبــه انجــام آزمایشــی )پایلــوت(، نظرســنجی 
بــه دو صــورت میدانــی و مجــازی برگــزار شــد و بیــش از ۴۰۰۰ نفــر از شــهروندان اصفهانــی در 
کــه خروجــی آن در جــدول ۶ دیــده می شــود )جهــاد دانشــگاهی واحــد  آن مشــارکت داشــتند 
کلیدواژه هــای به دســت آمــده، در پنــل تخصصــی تدویــن چشــم انداز بــه  صنعتــی، ۱۳۹۹(. 
کــه یکــی از آن هــا بــه تشــخیص شــورای راهبــری برنامــه بــه  گزینــه تبدیــل شــد  ســه بیانیــه 
کنــد.  کارگــروه منتخــب ایــن شــورا، بیانیــه نهایــی را تدویــن  عنــوان مبنــا انتخــاب و قــرار شــد 
گزینــه جدیــد  کــرده و بــه ســه  کارگــروه جلســه خــود را بــه شــیوه پنــل تخصصــی برگــزار  ایــن 
گزینــه بــا نظــر اعضــای شــورای راهبــری برنامــه بــه عنــوان  کــه نهایتــا یکــی از ایــن ســه  رســید 
چشــم انداز نهایــی شــهر اصفهــان انتخــاب شــد.  چشــم انــداز مذکــور بــا اندکــی  تغییــر توســط 

شــورای شــهر اصفهــان بــه تصویــب رســید )شــکل ۳۴(.
اقتصاد  پاک،  و  سالم  محیط زیست  بانشاط،  و  سرزنده  شهر  فوق،  چشم انداز  اساس  بر 
پررونق و مردمان شهره به مهمان نوازی و حافظ میراث فرهنگی چهار مضمون راهبردی 

چشم انداز  شهر  اصفهان هستند.

گــزارش دســتورکار برنامــه  کالن برنامــه در  کامــل فراینــد تدویــن چشــم انداز و اهــداف  1. توضیحــات 
)مــرادی، 1399( بیــان شــده اســت.

کــه می توانــد ماهیــت و اســاس چشــم انداز را شــکل دهــد  2. )محورهــای چشــم انداز، آن چیــزی اســت 
ولــی واژگان و شــیوه نــگارش آن هــا الزامــا در چارچــوب ادبیــات رایــج چشــم انداز نیســت(.

ــرات  ــازمان دهی تغیی ــرای س ــردی ب ــاس، رویک ــای بزرگ مقی large-scale intervention .۳: مداخله ه
کل سیســتم اســت )ســازمان یــا اجتمــاع و محیــط آن (.  پایــدار بــا درگیــری فعــال ســهم داران/بازیگران 
کوچــک و بــزرگ حضــور دارنــد و  گروه هــای  کــه مشــارکت کنندگان در آن در  ایــن روش فراینــدی اســت 

تعــداد افــراد شــرکت کننده می توانــد تــا ۱۰۰۰ نفــر باشــد.
که برای تحقق پیامدهای بلندمدت باید به آن ها پرداخت. strategic themes .۴: حوزه هایی 

4- pillar of excellence
6- focus area

شکل33:محورهایاولویتبندیشده
چشماندازبراساسنظرخبرگان
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شکل35:پیشنویساهدافکالن شکل34
شکل34:چشماندازشݠهراصفهان

جدول5:محورهایمنتخبباباالترینامتیاز
برایچشمانداز

ت(گردشگریپ(فرهنگواجتماعب(محیطزیستالف(اقتصاد

*شهری با اقتصاد پررونق
*شهری با اقتصاد خالق

 *شهری با 
محیط زیست سالم

ک *شهری با محیط زیست پا

 *شهری حافظ 
میراث فرهنگی

*شهری سرزنده و بانشاط

*شهری مهمان نواز
*شهری جذاب

جدول6:واژگانمنتخببرایچشماندازشهر
اصفهانازمنظرشهروندان

امتیازمحورهایچشماندازرتبه

7.24شهر دارای اقتصاد پررونق۱

7.24شهر جذاب برای گردشگران2

7.0۳شهر دوستدار محیط زیست۳

6.8۱شهر فرهنگ و هنر4

6.68شهر رواداری و احترام به تنوع فرهنگی۵

6.68شهر حافظ میراث فرهنگی و تاریخی6

6.۵4شهری که شهروندانش به آن تعلق خاطر دارند7

6.۵4شهری با کیفیت زندگی مطلوب برای شهروندان8

6.۵4شهر اصیل و هویت مند۹

6.۵۱شهر دارای اقتصاد خالق۱0

6.۵۱شهر پایدار ۱۱

6.۱4شهر شاد و بانشاط۱2

6.0۵شهر انسان محور۱۳

6شهر زنده۱4

اهدافݡکالن
گیر دارند و جهت گیری  کیفی، ذهنی و فرا کالن ماهیت  اهداف 
برنامه را به سمت بیانیه چشم انداز مشخص می کنند. افزون بر 
کمی، عینی و  کالن، اهداف خرد برنامه )با ماهیت  این، اهداف 
دارای حد و مرز مشخص( را هدایت و کنترل می کنند. راهبردهای 
برنامه نیز چگونگی تحقق اهداف کالن را مشخص می کنند. برای 
کالن برنامۀ جامع شهر اصفهان، ابتدا محورهای  تدوین اهداف 
اهداف کالن در چهار مرحله مشخص شدند. )محورهای اهداف 
کالن، آن چیزی است که ماهیت و اساس اهداف را شکل می دهد؛ 
ولی واژگان و اصطالحات جمله بندی به کاررفته برای آن الزاما در 
بر  اول،  مرحله  در  نیست(.  کالن  اهداف  رایج  ادبیات  چارچوب 
اساس مفاهیم پایۀ برآمده از مشکالت و مطلوبیت ها و یافته های 
برآمده از تحلیل تطبیقی بیانیه های مشکالت و مطلوبیت ها با 
بیانیۀ ظرفیت های قابل به کارگیری در توسعه شهر اصفهان و نیز 
چارچوب نظری محتوایی ، فهرست اولیه ای از محورهای اهداف 

کالن برنامۀ جامع مشخص شدند.
در مرحله بعد، تأثیر روندهای کلیدی شناسایی شده در کارگاه های 
شده  بررسی  کالن  اهداف  محورهای  بر  )دورنما(  روند  تحلیل 
و محورها بر این اساس اصالح و از  ۱۱ محور به ۹ محور تبدیل 
شدند. سپس محورهای اصالح شده، بر اساس موضوعات کلیدی 
با نخبگان مجددا اصالح  شده و به  شناسایی شده در مصاحبه 
کلیدی  ۱۱ محور تبدیل شدند. سپس این محورها با محورهای 
چشم انداز مطابقت داده شدند تا پوشش کامل چشم انداز توسط 
پنلی  اختیار  در  این محورها  ادامه  در  تأمین شود.  کالن  اهداف 
متشکل از متخصصان حوزه های مختلف اقتصاد، محیط زیست ، 
که در مراحل  کالبد، اجتماع و فرهنگ و حکمروایی  زیرساخت، 
قبلی برنامه نیز درگیر بودند قرار داده شد. داده های ورودی این پنل 
گزارش تشخیص )تحلیل مشکالت، مطلوبیت ها  شامل خالصۀ 
مصاحبه های  خالصۀ  روندها،  تحلیل  خالصۀ  وظرفیت ها(، 
نخبگی، چارچوب نظری محتوایی برنامه و محورهای اهداف 
کالن بود. به هر حال،  خبرگان پنل با توجه به داده ها و اطالعاتی 
که در دسترس ایشان بود، اهداف کالن برنامه را تدوین کردند که 
به شورای راهبری ارائه و توسط شورا تایید شد. با توجه به اینکه 
از تدوین اهداف خرد در مرحله  کالن پس  ممکن است اهداف 
دوم برنامه نیاز به اصالح داشته باشند،فعال به عنوان پیش نویس 

اهداف کالن در نظرگرفته می شوند )شکل ۳5(.

نشاط، سالمت و امنیت اجتماعی
اقتصاد ثروت آفرین و اشتغال زا

کارآمدی مدیریت امور شهر
دسترسی برابر، ایمن، به صرفه و سازگار با   

محیط زیست به امکانات و خدمات
فرهنگ شهروندی مبتنی بر گفت وگو و همکاری

ارزش آفرینی از سرمایه ها و هویت فرهنگی، 
هنری و کالبدی

خودکفایی در تأمین آب، غذا و انرژی
رقابت پذیری در سطح ملی و منطقه ای

فضای مطلوب برای تولید و جذب سرمایه های 
فکری و علمی

جمعیت متناسب با ظرفیت ها و شکل پایدار شهر
محیط زیست پایدار

 شهروندان و مسئوالن تالش می کنند اصفهان
 در افق 1410 از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

فصل سوم خالصۀ سند دستورکار مقدماتی
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تمـــدن و فرهنـــگ پایتخـــت اصفݠهـــان،
ایراناســـالمݡی،شݠهریاســـتسرزندهو
بانشاطبامحیطزیستـــــݡیسالموپاک،
اقتصـــادیپررونـــقوخـــالقومردمانݡی
وشـــݠهرهبـــهمهماننوازی اخالقمـــدار
اصیـــل فرهنگــݡـــݡی میـــراث حافـــظ ݡکـــه

شݠهرشـــانهســـتند.

اصفݠهان1410 چشمانداز



تحلیلروندهایزیستمحیطی،کتابخانهمرکزیشهرداریاصفهان

تحلیلروندهایاقتصادی،تاالرشورایشهر،شهرداریمرکزیاصفهان

تحلیلروندهایاجتماعی،کتابخانهمرکزیشهرداریاصفهان
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اول،روزدوم،باشگاهشمارهدوشهرداریاصفهان رویدادجهاننما)ویژهتدوینچشمانداز(،دور

فصل سوم خالصۀ سند دستورکار مقدماتی
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رویدادجهاننما،دوردوم،روزدوم،کتابخانهمرکزیشهرداریاصفهان

اصفهان،مجازی مصاحبهبانخبگانملیپیرامونچشمانداز
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اول،مجازی رویدادجهاننما،دوردوم،روز

تبلیغاتمیدانینظرسنجیچشمانداز

تصویبچشماندازشهراصفهاندرصحنعلنیشورایشهراصفهان،اردیبهشت1400

فصل سوم خالصۀ سند دستورکار مقدماتی
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.www.isfahanplan.ir شهرداریاصفهان،بهسفارششورایراهبریبرنامۀجامعشهراصفهان،قابلدسترسیدر
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داروئی،پریسا)1399(،تحلیلنقاشیکودکان،کارفرما:معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان،بهسفارششورایراهبری
برنامۀجامعشهراصفهان.

دانشپور،زهره)1396(.درآمدیبرنظریههایبرنامهریزیباتأکیدویژهبربرنامهریزیشهری.تهران:دانشگاهشهیدبهشتی.
فرایندهــایتصمیــمگیــریشــهری،معاونتشهرســازیومعماری دهقانــی،مصطفــیوهمــکاران)1397(،راهنمــایمشــارکتعمومــیدر
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گرفــت. اولیــن ایــراد بــه عربی بــودن  دوی آن هــا می تــوان 
کــه  می گــردد  بــاز  »ذی«  پســوند  به ویــژه  و  واژگان  ایــن 
کــه  ایــراد  دومیــن  نمی نشــیند.  خــوش  فارســی  زبــان  در 
یــا  داشــتن  ربــط  کــه  اســت  ایــن  دارد،  محتوایــی  جنبــۀ 
ذی مدخل بــودن در اقدام/مداخله/پــروژه، لزومــا بــه معنــای 
»سهم« داشــتن در تبعــات و نتایــج آن نیســت. بــرای مثــال 
خارجــی  تحریم هــای  دلیــل  بــه  ملــی  پــول  ارزش  کاهــش 
بســیاری  ارتبــاط  کشــور،  ارشــد  مقامــات  ســوء مدیریت  یــا 
و داخلــی  امــا عوامــل خارجــی  بــا تصمیمــات محلــی دارد، 
اثــرات آن »ســهم«  و  تبعــات  از  لزومــا  اتفــاق،  ایــن  مســبب 
نمی برنــد. آن هــا صرفــًا ذی ربــط و ذی مدخــل هســتند، امــا 
گــر بخواهیــم  stakeholder محســوب نمی شــوند. در واقــع ا
ــر  ــه ه ــه ب ک ــم  کنی ــر  ــی تعبی ــه عوامل ــوم stakeholder را ب مفه
ترتیــب بــا تصمیمــات »ارتبــاط« دارنــد، عمــال می تــوان دایــرۀ 
گروه هــا و نهادهــا را  گســترده  و نامتناهــی از عوامــل، افــراد، 
کــه تأثیــری از تبعــات و اثــرات  stakeholder نامیــد، بــدون آن 

بپذیرنــد. مداخلــه 
برگردان هــای  از  یــک  هــر  پیش گفتــه،  مباحــث  اســاس  بــر 
موجــود در ادبیــات نظــری برنامه ریــزی و طراحــی شــهری، در 
ــری  ــتند؛ ام ــی هس ــار ایرادات ــوم stakeholder دچ ــن مفه تبیی
کــه پیشــنهاد برگردانــی مناســب بــرای ایــن واژه را ضــروری 

می ســازد.
 shareholder واژه  برگــردان  بــرای  اقتصــادی،  ادبیــات  در 
واژۀ  حســن  اســت.  شــده  اســتفاده  »ســهام دار«  عبــارت  از 
کــه هــم ابعــاد منفــی و هــم ابعــاد مثبــت  ســهام دار آن اســت 
یــا  افزایــش  می توانــد  ســهام  ارزش  زیــرا  می گیــرد؛  بــر  در  را 
ــوان از همیــن  ــا می ت ــه آی ک ــد. پرســش ایــن اســت  کاهــش یاب
بهــره  نیــز   stakeholder برگــردان  بــرای  ســهام دار  عبــارت 
گرفــت؟ بــه نظــر می رســد پاســخ منفــی باشــد؛ زیــرا داشــتن 
ســهام فراینــدی رســمی اســت و بیشــتر بــه امــور اقتصــادی 
 stakeholder کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  می شــود.  مربــوط 
ابعــاد  اقتصــادی، می توانــد  اثرگذاری/اثرپذیــری  بــر  عــالوه 
ــز در  مختلــف سیاســی، اجتماعــی، زیســت محیطی و... را نی
کــه  کســی نیســت  گیــرد. افــزون بــر آن، stakeholder لزومــا  بــر 
کــرده باشــد، بلکــه صرف ســکونت  یــک فراینــد قانونــی را طــی 
ــاص  ــی خ ــک ویژگ ــتن ی ــا داش ــهر ی ــک محله/منطقه/ش در ی
بــه  را  فــرد  می توانــد  داشــتن(  ســرطان  یــا  مرد بــودن  )مثــال 
کنــد. بــرای مثــال، همــه  stakeholder یــک مداخلــه تبدیــل 
بــا خدمــت ســربازی  ارتبــاط  بــاالی ۱8 ســال، در  مردهــای 
stakeholder محســوب می شــوند و همــۀ بیمــاران ســرطانی، 
ســرطان  داروهــای  تخفیفــی  ارائــۀ  ح  طــر  stakeholders

هســتند.
گفتــه شــد، پیشــنهاد ایــن نوشــته بــه عنــوان  بــر اســاس آنچــه 
برگــردان واژه stakeholder، عبــارت »ســهم دار« اســت. ایــن 
 stakeholder واژه بــه خوبــی بــه مهم تریــن عنصــر عبــارت
یعنــی »سهم داشــتن« در اقدام/مداخله/فراینــد اشــاره دارد. 
کــه  ضمــن اینکــه ترکیبــی از واژه »ســهم« )از واژگان عربــی 
کامــال در فارســی جــا افتــاده اســت( و پســوند فارســی »دار« 
کــه هــم آن را بــه زبــان فارســی  )بــه جــای ذی عربــی( اســت 
نزدیک تــر می کنــد و هــم دشــواری خوانــش واژۀ ذی نفــع را 
نــدارد. واژه »ســهم« بــر خــالف واژگان »نفــع« و »بهــره« صرفــا 
دارای بــار مثبــت نیســت و می توانــد ابعــاد منفــی را نیــز در بــر 
گیــرد. همچنیــن، واژه »ســهم دار« بــر خــالف عبــارت »ذی نفع 
و ذی نفــوذ«، تفاوتــی میــان قدرتمنــدان و شــهروندان عــادی 
را در مشــارکت کنندگان  برابــری  قائــل نمی شــود و ذهنیــت 

ایجــاد می کنــد. 

پیشنݠهادبرݡگردانبرایواژه
stakeholder

 stakeholder در متــون نظــری و عملــی برنامه ریــزی شــهری، بــرای برگــردان واژه
از عبــارات مختلفــی اســتفاده شــده اســت. متداول تریــن برگــردان، واژه »ذی نفــع« 
۱۳۹2؛  تهرانــی،  ســودیان  و  نظــری  ۱۳۹۶؛  همــکاران،  و  )حســن آبادی  اســت 
گرگــری و براتــی، ۱۳۹2؛ مهدوی نــژاد و آقایــی مهــر، ۱۳۹۱(، امــا واژگان و  عطــاری 
عبــارات دیگــری نظیــر »بهــره ور« )ســعیدی رضوانــی، ۱۳85؛ فــالح زاده و محمــودی 
گرگــری و براتــی، ۱۳۹2( »ذی ربــط و ذی نفــع«  پاتــی، ۱۳۹۴(، »ذی ربــط« )عطــاری 
)باقریــان، ۱۳8۶(، »ذی نفــع و ذی نفــوذ« )ملــک زاده و همــکاران، ۱۳۹۶؛ ســرخیلی 
گرگــری و براتــی، ۱۳۹2( نیــز در متــون  و همــکاران، ۱۳۹5(، »ذی مدخــل« )عطــاری 

ــده اند. ح ش ــر ــف مط ــی مختل پژوهش
برگردان هــا  ایــن  از  یــک  هــر  اســت  الزم  ابتــدا  مناســب،  برگــردان  پیشــنهاد  بــرای 
تحلیــل شــوند. ایــن تحلیــل هــم مزایــا و معایــب واژگان انتخابــی را نشــان می دهــد 
و هــم زمینــه را بــرای پیشــنهاد واژه ای مناســب تر فراهــم می ســازد. ضمــن اینکــه 
بــه تأییــد و پیشــنهاد یکــی از برگردان هــای ذکرشــده  ممکــن اســت ایــن تحلیــل 
کــه »ارتبــاط«  نیــز بینجامــد. مزیــت عمــده تمامــی واژگان پیش گفتــه ایــن اســت 
امــری  می دهنــد؛  نشــان  خوبــی  بــه  را  اقدام/مداخله/فراینــد  و  فرد/گــروه  میــان 
کــه در واژه stakeholder نیــز بــه وضــوح مشــخص اســت. بــا ایــن حــال،  بــه نظــر 
نباشــند. عبــارت  اشــکال  از  نیــز خالــی  برگردان هــای مذکــور  از  می رســد هیچ یــک 
ذی نفــع به عنــوان متداول تریــن برگــردان بــه دلیــل آن کــه حــاوی واژه »نفــع« اســت، 
ــه از  ک کســانی  ــرا حتــی  ــای مفهــوم stakeholder باشــد؛ زی گوی ــی  ــه خوب ــد ب نمی توان
یــک اقدام/مداخله/فراینــد زیــان می بیننــد نیــز stakeholder محســوب می شــوند. 
منتقــل  را  مفهــوم  ایــن  خوبــی  بــه  نمی توانــد  ضــرر(  مقابــل  )در  نفــع  عربــی  واژه 
 stakeholders ــر زندگــی ــار مثبــت داشــته و بــه اثــرات منفــی مداخــالت ب کنــد؛ زیــرا ب
اشــاره ای نمی کنــد. در فرهنگ هــای لغــت نیــز تنهــا بــار مثبــت بــرای واژه نفــع ثبــت 
شــده اســت. همچنیــن، عبــارت ذی نفــع برســاخته از ترکیــب پیشــوند عربــی »ذی« 
کامــال عربــی محســوب  )بــه معنــی صاحــب، دارا( و واژه عربــی »نفــع« بــوده و ترکیبــی 
کن در انتهــای واژه و همچنیــن  کــه خوانــش آن بــه دلیــل وجــود دو ســا می شــود 

قرار گرفتــن حــرف »ع« در پایــان، دشــوار اســت.
واژه  هــم  اســت.  آن  اجــزای  تمامــی  فارســی بودن  »بهــره ور«  واژه  بــزرگ  حســن 
کامــال فارســی هســتند. امــا واژه »بهــره« در بهــره ور نیــز  »بهــره« و هــم پســوند »ور« 
از  یکــی  اصالتــا  دارد.  اشــاره  اقدام/مداخله/فراینــد  مثبــت  جنبه هــای  بــه  صرفــا 
برگردان هــای واژه عربــی »نفــع« در فرهنگ هــای لغــت، همیــن واژه فارســی »بهــره« 
اســت و بنابرایــن، ایــن عبــارت نیــز همچــون ذی نفــع نمی توانــد تمامــی مفاهیــم 

stakeholder را در بــر داشــته باشــد.
کالم شهرســازان دیــده  کــه در متــون نظــری و بیــش از آن در  یکــی دیگــر از عباراتــی 
و شــنیده می شــود، عبــارت ترکیبــی »ذی نفــع و ذی نفــوذ« اســت. نه تنهــا تمامــی 
کلمــه ذی نفــع بــه ایــن ترکیــب وارد اســت، بلکــه یــک ایــراد بزرگ تــر نیــز  ایــرادات 
فرایندهــای  دربــاره  اندیشــمندان  جــدی  کیــدات  تأ از  یکــی  اســت.  آن  متوجــه 
تعدیــل  یــا  حــذف  )شهرســازی(،  شــهری  طراحــی  و  برنامه ریــزی  در  مشــارکتی 
گفت وگوهــا دربــارۀ مداخــالت شــهری اســت. انتخــاب واژۀ  قــدرت در مباحثــات و 
از  یــک  هــر  »ســهم«  مشــخص کردن  از  پرهیــز  و  انگلیســی  زبــان  در   stakeholder
stakeholders، ناشــی از همیــن نــگاه درســت و علمــی اســت. در واقــع در عبــارت 
ــد  ــهمی در اقدام/مداخله/فراین ــه س ک ــانی  کس ــۀ  ــه هم ک ــت  ــتتر اس stakeholder مس
کننــد. در مقابــل،  دارنــد، می تواننــد در فراینــد مباحثــه حضــور یابنــد و اظهــار نظــر 
تفکیــک stakeholders بــه دو دســتۀ ذی نفــع و ذی نفــوذ دقیقــا مصــداق نقــض 
بــه  ترکیــب  ایــن  مباحثــه می کنــد.  فراینــد  وارد  را  قــدرت  ابتــدا  از  و  اســت  غــرض 
کــه قــدرت بیشــتری در  کــه عــده ای »ذی نفــوذ« هســتند  »ذی نفعــان« القــا می کنــد 
ِل درون  کــه نــه از اســتدال جهت دهــی بــه تصمیمــات و مباحثــات دارنــد؛ قدرتــی 
کــه  کــرد  ج از فراینــد مباحثــه می آیــد. افــزون بــر آن بایــد توجــه  مباحثــه، بلکــه از خــار
عبــارت »ذی نفــوذ« در ادبیــات علــوم سیاســی، تعریفــی مشــخص داشــته و بیشــتر بــه 
گروه هــای غیر رســمی قدرتمنــد )گروه هــای فشــار( اطــالق می شــود )ربیعــی مندجیــن 
کاربســت آن در ادبیــات شهرســازی،  و گیویــان، ۱۳8۴؛ الوانــی و همــکاران، ۱۳۹۱(  و 
ــه نظــر می رســد یکــی از  ــا ایــن توضیحــات، ب منجــر بــه سوء برداشــت خواهــد شــد. ب
 ،stakeholder ظریــف  و  دقیــق  واژۀ  برگــردان  بــرای  انتخاب هــا  نامناســب ترین 

عبــارت »ذی نفــع و ذی نفــوذ« باشــد.
دو برگــردان پایانــی، »ذی ربــط« و »ذی مدخــل« هســتند. ایــن واژگان نیــز بــه خوبــی 
بــه هــر  ایــراد عمــده  بــا اقدام/مداخله/فراینــد را نشــان می دهنــد، امــا دو  ارتبــاط 
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فرایندتفصیلـــݡیݡگزارش
تشخیصوسند
دستورݡکارمقدماتݡی

شکل36:فرایندتدوینگزارشتشخیصبرنامهجامعشهراصفهان

مطالعات اسنادیجلسات مجازی

پیمایش پیمایش پنل های تخصصی

پیمایش

جلسات موضوعی

مطالعات اسنادی

جلسات مردمی

ظرفیت هامطلوبیت هامشکالت

2



ان
فه

اص
هر

ش
مع

جا
مۀ

رنا
یب

مات
قد

رم
رکا

تو
دس

ن
وی

تد
ند

رای
3:ف

ل7
شک



روندزمانݡیاقدامات
برنامۀجامع
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آریبهاتفاقجهان
میتوانگرفت

میثاقنامه

نیست.اماتسلیمواقعیتتلخ اصفهانامروز،نصفجهاندیروز
امروزشدن،ندیدنونساختنروشناییفرداست.پستسلیم
مراحلتدوین»برنامۀجامعشهراصفهان«برای نشدیموباآغاز
روشناصفهانفرداهمراهشدیم؛برنامهایکه ساختنچشمانداز
تجربهمتخصصانوحرفهمندانبسیاریبهرهگرفتهتاایرادات از
راکموکمتر معمولنظامبرنامهریزیواجرایبرنامهدرکشور
ومشارکت کند.برنامهایکهنهپشتدرهایبسته،بلکهباحضور
تمامیسهمدارانتهیهخواهدشد:نهادهایرسمی،احزابسیاسی،
تشکلهایصنفی،رسانهها،نخبگان،سمنها،...وازهمهمهمتر
کالبد،فراتراز شهرونداناصفهان.برنامهایکهشهررافراتراز
مرزهایاداریوورایبخشینگریخواهددیدوتالشخواهدکرد
اصفهانیسرزندهوپویارابهآیندگانهدیهدهد.
براساساینمیثاقنامهبهعنوانسهمدارانبرنامۀجامعشهر
اصفهانمتعهدمیشویمکه:
اختیارخویشرابرایتدوینواجرای همۀمنابعوظرفیتهایدر
بندیم. موفقبرنامهبهکار
ازهرگونهحمیتوتعصبفردیونهادیبگذریموقدرتهاو
گیریم. اختیارخودرابرایموفقیتاینبرنامهبهکار منابعدر
بهجایالقایبخشنامههایملیبهاصفهان،تالشکنیمبا
اقناعمدیرانملیآنهارابااهدافبرنامۀجامعاصفهانهمراهکنیم.
مراحلآتیتدوینبرنامه،مشارکتکاملداشتهباشیمتا در
برنامهایمورداجماعهمۀسهمدارانتدوینشود.
تدوینواجرافروگذار ازهرکوششیبرایموفقیتاینبرنامهدر
تبدیلشود. نکنیمتااصفهانبهالگویبرنامهریزیکشور
فردفردماناظرانهشیاریبرروندتحققاهدافبرنامهباشیم.

بهامیدسپاهانیپاینده،بالندهوزاینده
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آری به اتفــــــــاق جهــــــــان  می تــــــوان گــــرفــت
اصفهان امروز، نصف جهان دیروز نیست. اما تسلیم واقعیت تلخ امروز شدن، ندیدن و 
نساختن روشنایی فرداست. پس تسلیم نشدیم و با آغاز مراحل تدوین »برنامۀ جامع شهر 
اصفهان« برای ساختن چشم انداز روشن اصفهان فردا همراه شدیم؛ برنامه ای که از تجربه 
متخصصان و حرفه مندان بسیاری بهره گرفته تا ایرادات معمول نظام برنامه ریزی و اجرای 
که نه پشت درهای بسته، بلکه با حضور و  کند. برنامه ای  کمتر  کم و  کشور را  برنامه در 
مشارکت تمامی سهم داران تهیه خواهد شد: نهادهای رسمی، احزاب سیاسی، تشکل های 
صنفی، رسانه ها، نخبگان، سمن ها،... و از همه مهم تر شهروندان اصفهان. برنامه ای که 
شهر را فراتر از کالبد، فراتر از مرزهای اداری و ورای بخشی نگری خواهد دید و تالش خواهد 

کرد اصفهانی سرزنده و پویا را به آیندگان هدیه دهد.
بر اساس این میثاق نامه به عنوان سهم داران برنامۀ جامع شهر اصفهان متعهد 

می شویم که:
کار  همۀ منابع و ظرفیت های در اختیار خویش را برای تدوین و اجرای موفق برنامه به 

بندیم.
گونه حمیت و تعصب فردی و نهادی بگذریم و قدرت ها و منابع در اختیار خود را  از هر 

برای موفقیت این برنامه به کار گیریم.
به جای القای بخش نامه های ملی به اصفهان، تالش کنیم با اقناع مدیران ملی آن ها را 

با اهداف برنامۀ جامع اصفهان همراه کنیم.
در مراحل آتی تدوین برنامه، مشارکت کامل داشته باشیم تا برنامه ای مورد اجماع همۀ 

سهم داران تدوین شود.
کوششی برای موفقیت این برنامه در تدوین و اجرا فروگذار نکنیم تا اصفهان به  از هر 

الگوی برنامه ریزی کشور تبدیل شود.
فرد فرد ما ناظران هشیاری بر روند تحقق اهداف برنامه باشیم.

به امید سپاهانی پاینده، بالنده و زاینده



برایآنهاکهمیخواهند
تاریختوسعهنصفجهان در
جاودانشوند...

باشݡگاهشݠهریاران

اگرسودایتوسعهنصفجهانرادنبالمیکنیم،
ومشارکتشهروندانیکی بیشکحضور
ازشروطالزماست.تصمیمشورایراهبری
برنامۀجامعشهراصفهانبرایراهاندازی
باشگاهشهریارانگویاینگاهویژهبهنقش
شهرونداناست.هرشخصی،بههرشکلی،در
برنامۀجامع،یاریومشارکت هرمرحلهایاز
داشتهباشد،عضواینباشگاهخواهدبودو
ناماعضایآندرسندبرنامهشهراصفهانثبت
تاریختوسعۀنصفجهانجاودان میشودتادر
شوند.اسامیعزیزانیکهتاکنونبابرنامۀ
جامعهمکاریداشتهاند،ازطریقسامانه
شهریارانقابلجستوجوست.

5



مکانجلسهنامونامخانوادگی

عمشارکتنهاد نو

جستوجو

w w w . s h a h r y a r a n . i s f a h a n p l a n . i r



دوصدمناستخوانباید
بردارد کهصدمنبار

افرادونݠهادهای
دستاندرݡکارتدوینبرنامه

تدوینبرنامۀجامعبارویکردمشارکتی،ازمنظر
نیرویانسانیوظرفیتسازمانیتفاوتهای
اساسیبارویکردسنتیطرحجامعدارد.در
رویکردنوین،دههانفرباتخصصهایمختلف
درپیشبردفرایندبرنامهوزمینهسازیبرای
مشارکتسهمداراننقشدارندودههانفر
دیگرنیزبربسترمشارکتیایجادشده،بهتولید
اینبخش محتوایبرنامهمیپردازند.در
تولید گزارشابتداافرادونهادهایمؤثردر از
دوبخشفرایندیومحتواییمعرفی برنامهدر
افرادبهدلیلماهیتنقش میشوند.برخیاز
داشته خوددرقسمتهایمختلفحضور
)همچونمدیرهماهنگیبرنامه(وبرخیدیگر
نیزهمکاریپارهوقتوکوتاهمدتیبابرنامه
پایاننیزفهرستبیشاز داشتهاند.در
فرایندبرنامههمکاریو 6000نفریکهدر
آنهادرج مشارکتداشتندبهپاسقدردانیاز
شدهاست.الزمبهذکراستافزونبرافراد
کارمندانخدومشورای مذکور،دههانفراز
شهروشهرداریاصفهانوظیفهپشتیبانیاز
فرایندهایاداریبرنامهرا
بهعهدهداشتهاند.
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اعضایشورایراهبریبرنامه
فرایندتدوینبرنامه نݠهادهایدستاندرݡکار
تدوینبرنامه نهادهایمشارکتکنندهدر
وزارتراهوشهرسازی
دبیرخانۀبرنامه
جلساتموضوعی
جلساتمردمی
فهرستمشکالت
تحلیلمشکالت
تحلیلمطلوبیتها
تحلیلظرفیتها
تحلیلروندها)دورنما(
مصاحبۀخبرگی
تحلیلنقاشیکودکان
تدوینچشمانداز)جهاننما(
کارگروهروششناسی
مشاورانعالیکارگروهروششناسی
کمیتهمطالعاتکارگروهروششناسی
کارگروهمشارکت
کارگروهآموزشوپژوهش
کارگروهارتباطاتومستندات
کمیتۀبرندینگکارگروهارتباطات
تولیداتچندرسانهای

تحلیلمشکالت
تحلیلروندها)دورنما(
مصاحبۀخبرگی
تدوینچشمانداز)جهاننما(

برنامه اساتیدمشارکتکنندهدر
اسامیهمکارانومشارکتکنندگان
برنامهجامعشهراصفهان در

فرایندی

محتوایی

فهرست
کامل



احسانمالکیپور

کارشناسمرکزپژوهشهای
شورایشهراصفهان

)مدیرهماهنگیبرنامه(

سعیدابراهیمی

مدیرکلبرنامهریزیوبودجه،
معاونتبرنامهریزی
شهرداریاصفهان

اعضایشورایراهبری
برنامۀجامعشݠهر

اصفݠهان

سیداحمدحسینینیا

معاونشهرسازیومعماری
شهرداریاصفهان

)دبیراجراییشورایراهبری(

نصیرملت

اقتصادی رئیسکمیسیونامور
گردشگریوحقوقی

شورایشهراصفهان

علیرضاستوده

مدیرکلطرحهایتوسعه
شهری،معاونتشهرسازیو

معماریشهرداریاصفهان

فریادپرهیز

رئیسادارهمطالعاتوبرنامهریزی
شهری،معاونتشهرسازیو

معماریشهرداریاصفهان

شیرینطغیانی

رئیسکمیسیونشهرسازی
ومعماریشورایشهراصفهان

)رئیسشورایراهبری(



علیهنردان

رئیسادارۀشهرسازی
ومعماریادارهکلراهو

شهرسازیاستاناصفهان

رحمتاهللزمانی

مشاورسازمان
جهادکشاورزیاستاناصفهان

محمدبنائیان

معاونشهرسازیومعماری
ادارهکلراهوشهرسازیاستان
اصفهان)دبیراداریشورایراهبری(

مجیدزمانیدهاقانی

کارشناسگروهآمایشو
برنامهریزیسازمانمدیریتو

برنامهریزیاستاناصفهان

محمدیوسفزاده

معاوندفترفنی،
استانداریاصفهان

محمودقهرمانی

رئیسمحیطزیست
شهرستاناصفهان

آسیهساداتمالباشی

مدیردفترمطالعات
وبررسیهایفنیآب،شرکت
آبوفاضالباستاناصفهان

مهدیمجیری

معاونحفظکاربری
اراضی،سازمانجهاد امور

کشاورزیاستاناصفهان

سیدسهیلموسویفر

مسئولگروهبررسیطرحهای
توسعهشهریادارهکلمیراث

فرهنگی،صنایعدستیوگردشگری

علیقهرائی

نمایندۀسازمانهای
مردمنهاداستاناصفهان

سیدمحسنصالح

مدیرفنی،شرکتآبوفاضالب
استاناصفهان

اسماعیلمحمدی

کارشناسسرمایهگذاری،
اقتصادودارایی ادارهکلامور

استاناصفهان

سحرامینی

دبیرکمیسیونگردشگری،
اتاقبازرگانی،صنایع،معادنو

کشاورزیاستاناصفهان

روحاهللچلونگر

رئیسکمیسیون
اقتصادیاتاقاصناف امور

استاناصفهان

محمدصادقی

استان دبیرخانهکشاورز
اصفهانوعضوشورایمرکزی

ایران خانهکشاورز

مهدیهراتیانفر

عضوهیاتمدیره،خانهصنعت،
معدنوتجارتاستاناصفهان

امیدطاهری

مسئولروابطعمومی،
خانهکارگراستاناصفهان
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برنامۀ جامع شݠهر اصفݠهان

نݠهادهایدستاندرݡکارفرایندتدوینبرنامۀجامع

نظرسنجیچشمانداز

جهاددانشگاهیواحداصفهان
جهاددانشگاهیواحدصنعتی
معاونتبرنامهریزیشهرداری

مرکزپژوهشهایشورا

تدوینچشمانداز
)جهاننما(

معاونتبرنامهریزیشهرداری
مرکزپژوهشهایشورا

مصاحبۀخبرگی

پویشفکریتوسعه
معاونتبرنامهریزیشهرداری

تحلیلروندها)دورنما(

دانشگاهاصفهان
معاونتبرنامهریزیشهرداری

فهرستمشکالت

مرکزپژوهشهایشورا
شرکتشهرواندیشه

تحلیلمشکالت

مرکزپژوهشهایشورا

تحلیلمطلوبیتها

جهاددانشگاهیواحداصفهان
معاونتشهرسازیشهرداری

تحلیلظرفیتها

مرکزپژوهشهایشورا
اسپادانا شرکتآرماننگار

جلساتمردمی

جهاددانشگاهیواحداصفهان
مرکزپژوهشهایشورا

معاونتشهرسازیشهرداری

جلساتموضوعی

شرکتنقشمحیط
معاونتشهرسازیشهرداری

مصاحبۀشهروندی

شرکتنقشمحیط

اسناد مرور

شرکتنقشمحیط
مرکزپژوهشهایشورا



نهادهای مشارکت کننده در تدوین برنامۀ جامع 

نهاد

اداره کل  امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان

اداره کل بهزیستی استان اصفهان

اداره کل پدافند غیرعامل استان اصفهان

اداره کل پست استان اصفهان

کار و امور اجتماعی استان اصفهان اداره کل تعاون، 

اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

اداره کل فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری اصفهان

اداره کل مدیریت بحران استانداری اصفهان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

اداره کل هواشناسی استان اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

دانشگاه پیام نور استان اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

نهادهای مشارکت کننده در تدوین برنامۀ جامع 

نهاد

سازمان بازنشستگی استان اصفهان

سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان

ک استان اصفهان سازمان ثبت اسناد و امال

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

سازمان های مردم نهاد استان اصفهان

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

شرکت توزیع برق اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

شرکت مترو منطقه اصفهان

شرکت مخابرات استان اصفهان

شهرداری خمینی شهر

شهرداری شاهین شهر

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

فرمانداری شهرستان اصفهان

فرماندهی انتظامی استان اصفهان

نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

شهرداری های مناطق ۱5 گانه شهر اصفهان

سازمان های وابستۀ شهرداری اصفهان

پیوست
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دبیرخانه برنامه
نهادنقشنام و نام خانوادگی

شورای شهر اصفهان )ریاست(
شورای اسالمی شهر اصفهانرئیسعلیرضا نصر اصفهانی

شورای اسالمی شهر اصفهانرئیس سابقفتح اله معین
شورای شهر اصفهانرئیس شورای راهبری برنامهشیرین طغیانی

مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهانمدیر هماهنگی برنامۀ جامعاحسان مالکی پور
دبیرخانه شورای شهر اصفهانرئیس اداره مصوباتمصطفی اعتصامی
کمیسیون شهرسازی شورای شهر اصفهانکارشناس شهرسازیعباس شایان نژاد
کمیسیون شهرسازی شورای شهر اصفهاندبیر کمیسیونمحمد فخرینیان
کمیسیون شهرسازی شورای شهر اصفهانکارشناسعلیرضا پویانسب
مشاور مرکز پژوهش های شورای شهر  اصفهانکارشناس پاره وقت شهرسازیمهدی بدری زاده

شهرداری اصفهان )دبیرخانه اجرایی(
شهرداری اصفهانشهردارقدرت اله نوروزی
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهاندبیر اجرایی و معاون شهرسازی شهرداریاحمد حسینی نیا

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهاندبیر اجرایی و معاون شهرسازی سابق محمد نورصالحی
معاونت مالی و  اقتصادی شهرداری اصفهانمعاونمرتضی طهرانی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانمعاونعلیرضا صادقیان
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهانمعاون و مدیرعاملمحمد عیدی
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانمدیر کلایمان حجتی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانمدیرکل برنامه ریزی و بودجهسعید ابراهیمی
ح های توسعه شهری علیرضا ستوده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانمدیرکل طر

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ مطالعات و برنامه ریزی شهریفریاد پرهیز
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانکارشناس مسئول شهرسازیعلی محمد ظهرابی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانکارشناس شهرسازیحسن سلمانی
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانکارشناس شهرسازیمینا یزدان مهر

کل راه و شهرسازی )دبیرخانه اداری( اداره 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانمدیرکلعلیرضا قاری قرآن

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانمدیرکل سابقحمیدرضا امیرخانی
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانمدیرکل اسبقحجت اهلل غالمی

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهاندبیر اداری و معاون شهرسازی اداره کلمحمد بناییان
ح های توسعه شهری و معماریعلی هنردان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانرئیس اداره طر
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانکارشناسابوذر بخشی

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانکارشناسحسین بهرامی
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانکارشناسزینت قزاقی

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانکارشناسفاطمه فرازبخت

وزارت راه و شهرسازی
نهادنقشنام و نام خانوادگی

وزارت راه و شهرسازیوزیرمحمد اسالمی
وزارت راه و شهرسازیوزیر سابقعباس آخوندی

وزارت راه و شهرسازیمعاون معماری و شهرسازیفرزانه صادق مالواجرد
وزارت راه و شهرسازیمعاون سابق معماری و شهرسازیمحمدسعید ایزدی
ح های توسعه و عمرانغالمرضا کاظمیان ح ریزی شهری و طر وزارت راه و شهرسازیمدیرکل دفتر طر

ح های توسعه و عمرانکامبیز مشتاق گوهری ح ریزی شهری و طر وزارت راه و شهرسازیمدیرکل سابق دفتر طر
ح های ملی و منطقه ایعارف اقوامی مقدم وزارت راه و شهرسازی رئیس گروه طر

ح های فرادستشادان پروند وزارت راه و شهرسازی معاون طر
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برنامۀ جامع شݠهر اصفݠهان



جلسات موضوعی
نهادنقشنام و نام خانوادگی

شرکت نقش محیطمدیر پروژه و سرگروه کالبدمجید نمینی
ح های توسعه شهری علیرضا ستوده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانمدیرکل طر

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ مطالعات و برنامه ریزی شهریفریاد پرهیز
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانکارشناس مسئول شهرسازیعلی محمد ظهرابی

شرکت نقش محیطمدیرعاملفیروز علیزاده
شرکت نقش محیطسرگروه اقتصاد سابقمحمود اوالد
شرکت نقش محیطسرگروه اقتصادمیثم نصیری

شرکت نقش محیطسرگروه محیط زیستغالمرضا آرتیدار
شرکت نقش محیطسرگروه زیرساختغالمعلی بهزادی

شرکت نقش محیطسرگروه اجتماع  و فرهنگمحمد ساالری
شرکت نقش محیطسرگروه حکمرواییمحمود میثاقی
شرکت نقش محیطکارشناس ارشد برنامه ریزی بابک شیرازیان

شرکت نقش محیطمسئول دفتر سابق اصفهانکاوه اسدپور
شرکت نقش محیطمسئول دفتر اصفهانحمیدرضا صفری
شرکت نقش محیطهمکارمحمدرضا غالمی

شرکت نقش محیطهمکارمهدی عبیدی
شرکت نقش محیطهمکارحسین بهرامی

شرکت نقش محیطهمکارسعید دلیل
شرکت نقش محیطهمکارمهدیه قائم مقامی

دیدبان شهر و حقوق شهروندیهمکارروزبه فرزان

جلسات مردمی
نهادنقشنام و نام خانوادگی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهانمعاون شهردار و مدیرعامل سازمانمحمد عیدی
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهانمعاون اجتماعی و مشارکت های مردمیمرتضی رشیدی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهانرئیس هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگیامیرحسین ستوده فر
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهانرئیس اداره مشارکت های فرهنگی  اجتماعیفروغ صادقیان

شهرداری اصفهانمدیر منطقه ۳حسین کارگر
شهرداری اصفهانمدیر منطقه ۱5مسعود قاسمی
کبرزاده شهرداری اصفهانمدیر خانه جوانفاطمه ا

شورای شهر اصفهانکارشناس کمیسیون فرهنگی منصوره معین الدینی
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱آزاده ربیعی
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه 2فریبا زارعان
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۳ساناز فروتن

شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۴محمدرضا رهبری
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه 5محمد مصطفایی

شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۶نیره وکیل زاده
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۷علیرضا سهرابی

شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه 8احسان یارمحمدی
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۹محمد نصری

ع شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۰حسن زار
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۱هاشم موسوی
کرم قپانچی شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱2ا

شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۳کامران انصاری
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۴محمد تورجی زاده

پیوست
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جلسات مردمی
نهادنقشنام و نام خانوادگی
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱5حمیدرضا مکارمی

شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱5آقای رجالی
مشاور مرکز پژوهش های شوراهمکار پاره وقتمهدی نشاسته گران

مشاور مرکز پژوهش های شوراهمکارمهدی بدری زاده
مشاور مرکز پژوهش های شوراهمکارامیرحسین ذکرالهی
مشاور مرکز پژوهش های شوراهمکارپریسا خان احمدی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانمدیر  پروژهمهدی ژیان پور
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانسرپرست علمی پروژهمهری شاه زیدی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانهمکار اصلیعلی صمدانیان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگراحسان فردوسی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگراسما صادقی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرالهام دزفولیان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرالهام ماهری

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگربهجت حاجیان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرحامد سیار خلج
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرحسین قانونی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرحکیمه ملک احمدی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرحمیده سادات ابطحی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرروح اهلل صفری
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرزهرا کازرونی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرسعیده بقایی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرسعیده یراقی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرسمیه یخچالی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرشهرزاد ذوفن
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرشیما خزدوز
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرشیوا شریفی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرعاطفه صفری
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرعلیرضا ارواحی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرعلیرضا دالل زاده
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرفرشته زمانی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمازیار اخوت

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمحمدشریف شاهی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمرتضی رضوانی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمرضیه احمدی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمریم بیضایی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمریم فروغی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمریم کریمی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمهوش خادم الفقرایی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمینا جاللی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرنجمه باقری
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرنفیسه باقری
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرنوید ادریس 134
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فهرست مشکالت
نهادنقشنام و نام خانوادگی

شرکت شهر و اندیشهمدیرعاملداریوش مرادی

شرکت شهر و اندیشههمکارمسعود قاسمی

شرکت شهر و اندیشههمکارمنصوره مهره کش

شرکت شهر و اندیشههمکارنیلوفر راست قلم

تحلیل مشکالت
نهادنقشنام و نام خانوادگی

مرکز پژوهش های شورای شهر  اصفهانمدیر پروژهحسین قانونی

شرکت نقش محیطرئیس دفتر اصفهانحمیدرضا صفری

مشاور شهر و اندیشههمکار اصلیداریوش مرادی

مشاور شهر و اندیشههمکارامیر جوادی

مشاور شهر و اندیشههمکارمریم عرب

مشاور شهر و اندیشههمکارمنصوره مهره کش

مشاور شهر و اندیشههمکارنیلوفر  راست قلم

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهر  اصفهانهمکار پاره وقتپویا جودی

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهر  اصفهانهمکار پاره وقتمهدی بدری زاده

تحلیل مطلوبیت ها
نهادنقشنام و نام خانوادگی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانمدیر  پروژهمهدی ژیان پور
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانسرپرست علمی پروژهمهری شاه زیدی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگراحسان سلمانی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگراسما صادقی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگراعظم شیریان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرالهام ترکشی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرالهام قاسمی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرامیرمسعود شفیع زاده
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگربهزاد صائب

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرحکیمه ملک احمدی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرراضیه جعفری

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرزهرا ناجی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرزینب حسن زاده
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرسحر موحدی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرصفورا نیلی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرعباس کیانی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرعصمت جزینی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرعلی صمدانیان

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمحمدمهدی باقربهبهانی

پیوست

135

ان
فݠه

ص
ݠهر ا

 ش
مع

جا
ۀ 

ام
برن

ل 
ۀ او

حل
مر

ش 
زار

ݡگ



تحلیل مطلوبیت ها
نهادنقشنام و نام خانوادگی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمرتضی رضوانی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمرضیه احمدی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمرضیه شریفی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمریم کریمی آذر

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمهدیه محمدی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمهوش خادم الفقرایی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمینا جاللی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرنازیال انصاری پور

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرندا پورعزیزی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرنفیسه باقری

شهرداری اصفهانرئیس هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگیامیرحسین ستوده فر
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱آزاده ربیعی
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه 2فریبا زارعان
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۳ساناز فروتن

شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۴محمدرضا رهبری
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه 5محمد مصطفایی

شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۶نیره وکیل زاده
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۷علیرضا سهرابی

شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه 8احسان یارمحمدی
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۹محمد نصری

ع شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۰حسن زار
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۱هاشم موسوی
کرم قپانچی شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱2ا

شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۳کامران انصاری
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۴محمد تورجی زاده
شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱5حمیدرضا مکارمی

شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ فرهنگی اجتماعی منطقه ۱5وحید مهنام
شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۱بهنام قاسمی
شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه 2رسول سقایی

شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۳علیرضا پری زنگنه
شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۴فخرالدین حسینی

شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه 5میترا چنگیز محمدی
شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۶عزیزاله مشفقی
شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۷حمید دلفروزی
شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه 8هدا محمدی
شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۹حمید باربازان

شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۱۰مصطفی حیدری
شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۱۱احمد بدیهی

شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۱2هامون شیرازی
شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۱۳الهام مهرداد
شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۱۴احمدرضا راد

شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومی منطقه ۱5جواد محمد حسینی 136
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تحلیل ظرفیت ها
نهادنقشنام و نام خانوادگی

شرکت آرمان نگار اسپادانامدیر  پروژهجواد صالح زاده

دانشگاه اصفهانمشاور ارشدبابک صفاری

دانشگاه صنعتی اصفهانمشاور ارشدحسین حق شناس

دانشگاه هنر اصفهانمشاور ارشدداریوش مرادی

دانشگاه صنعتی اصفهانمشاور ارشدعلی یوسفی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانمشاور ارشدمهری شاهزیدی

شرکت آرمان نگار اسپاداناهمکارمریم فرهمند

شرکت آرمان نگار اسپاداناهمکارمسعود امیری

تحلیل روندها )دورنما(
نهادنقشنام و نام خانوادگی

دانشگاه اصفهانمدیر پروژهمحسن طاهری

دانشگاه هنر اصفهانهمکار اصلیداریوش مرادی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهردار اصفهانهمکار اصلی )مدیر کل برنامه ریزی و بودجه(سعید ابراهیمی 

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهردار اصفهانهمکار اصلی )رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد(مهدی توکلی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهردار اصفهانهمکار اصلیمحبوبه خلفی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهردار اصفهانهمکار )معاون اداره کل نوسازی و تحول اداری(آقای نوروزی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهردار اصفهانهمکارامیر زاهدی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهردار اصفهانهمکارالهه سادات مدنی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهردار اصفهانهمکارشیرین تابش

دیدبان شهر و حقوق شهروندیهمکارخشایار عمادی

مصاحبه خبرگی

نهادنقشنام و نام خانوادگی

پویش فکری توسعهمدیر  پروژهامیرحسین پوره 

پویش فکری توسعههمکار اصلیمریم فتحیان 

پویش فکری توسعههمکارابراهیم  غالمی

پویش فکری توسعههمکارالهه شعبانی 

پویش فکری توسعههمکارعباد تیموری 

پویش فکری توسعههمکارمحمد حیدری 

پویش فکری توسعههمکارمهدخت چرخشت

پویش فکری توسعههمکارمهری شاهزیدی 

پویش فکری توسعههمکارمینا اعتضادی

پیوست
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تدوین چشم انداز )جهان نما(
نهادنقشنام و نام خانوادگی

شرکت شهر اندیشهمدیر پروژه )تدوین دستورکار(داریوش مرادی

کبری دانشگاه اصفهان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهانمشاور عالینعمت اله ا

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانهمکار اصلی )مدیر کل برنامه ریزی و بودجه(سعید ابراهیمی 

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانهمکار اصلی )رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد(مهدی توکلی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانهمکار اصلیمحبوبه خلفی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانهمکارامیر زاهدی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانهمکارالهه سادات مدنی

کی معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانهمکارامیر تا

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانهمکارمهدی کریمی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمهدی ژیان پور

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرزهرا ناجی 

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرسحر موحدی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرمهری شاهزیدی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانتسهیلگرالهام قاسمی

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانتسهیلگرعلی هنردان

مرکز پژوهش های شورای شهر  اصفهانتسهیلگرحسین قانونی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانتسهیلگرمسعود فردوسی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهانتسهیلگرسحر امینی

شرکت آرمان نگار اسپاداناتسهیلگرجواد صالح زاده

شرکت عتیق نقش جهانتسهیلگرپیمان مرادیان

تحلیل نقاشی کودکان
نهادنقشنام و نام خانوادگی

دانشگاه هنر اصفهانمدیر پروژهپریسا داروئی

کرم محققیان پژوهشگر آزادهمکارا

پژوهشگر آزادهمکارحکیمه ملک احمدی

پژوهشگر آزادهمکارآزاده کریمی

خانه کودک شهرداری اصفهانهمکارزهرا کاظمی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانهمکارمهری شاهزیدی
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تدوین چشم انداز )جهان نما(
نهادنقشنام و نام خانوادگی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانمدیر  تیم نظرسنجی جواد صالح زاده

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانسرپرست پرسشگراننازنین کوهی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرابراهیم بارانی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرانیس جمالی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرآیسان عرب پور

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرپارسا مرادی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرپدرام محمدزاده

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرپدرام محمدزاده

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرحسین یادگاری قهدریجانی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرحمید زاهدی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرراحیل زینلی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرصبا ایزدی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرعاطفه انالویی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرفاطمه احمدپور

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرفائزه بابایی رنانی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرفرزانه باقری رنانی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرفرشته بابایی رنانی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرمحمدجواد شاه والیی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرمحمدحسن قاسمی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرمریم رحیمی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرمریم کریم پور

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرمسعود امیری

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرملیکا دانش فر

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرمهتاب نصوحی            

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرمهرناز  زرفشانی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرمهنازالسادات مصطفوی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانپرسشگرنرگس کاویان
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کارگروه روش شناسی
نهادنقشنام و نام خانوادگی

مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهانمدیر هماهنگی برنامۀ جامع )رئیس کارگروه(احسان مالکی پور

دانشگاه هنر اصفهانپژوهشگر برنامه ریزی شهریداریوش مرادی

دانشگاه اصفهانپژوهشگر آینده نگریمحسن طاهری

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانپژوهشگر جامعه شناسیمهدی ژیان پور

دانشگاه دوبلین ایرلندپژوهشگر برنامه ریزی شهریحمید ربیعی

شرکت آذرجمپژوهشگر تحقیق در عملیاتحامد ترکش اصفهانی

ح های توسعه شهری و معماریعلی هنردان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانرئیس اداره طر

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانمدیریت امور سازمان ها و شرکت های شهرداری اصفهانبهروز نصر آزادانی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانرئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکردمهدی توکلی

مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهانپژوهشگر برنامه ریزی شهریحسین قانونی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانپژوهشگر برنامه ریزی شهریمصطفی دهقانی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانکارشناس ارشد برنامه ریزی شهریمسعود حاج بنده

مشاوران عالی کارگروه روش شناسی
نهادنقشنام و نام خانوادگی

دانشگاه نیوکاسل انگلستانمشاور عالیعلی مدنی پور

دانشگا عالمه طباطباییمشاور عالیپرویز پیران

دانشگاه اصفهانمشاور عالیعبدالحسین ساسان

کبری دانشگاه اصفهانمشاور عالینعمت اهلل ا

دانشگاه »ام آی تی« آمریکامشاور عالیبابک منوچهری

کمیته مطالعات کارگروه روش شناسی
نهادنقشنام و نام خانوادگی

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهرهمکار پاره وقتپگاه اسالمیان

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهرهمکار پاره وقتسونیا امینی

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهرهمکار پاره وقتامیرحسین دانش افروز

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهرهمکار پاره وقتفریناز ریخته گران

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهرهمکار پاره وقتنوید کلنات

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهرهمکار پاره وقتمحمدجواد نوری

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهرهمکار پاره وقتبهزاد صائب

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهرمشاورآتوسا مرزبان

مشاور مرکز پژوهش های شورای شهرمشاورزهره شفیع زاده 140
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کارگروه مشارکت

نهادنقشنام و نام خانوادگی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهانمعاون شهردار و مدیرعامل سازمان )رئیس کارگروه(محمد عیدی

شورای شهر اصفهانمدیر هماهنگی برنامۀ جامعاحسان مالکی پور

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهانرئیس هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگیامیرحسین ستوده فر

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانپژوهشگر جامعه شناسیمهدی ژیان پور

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهانپژوهشگر جامعه شناسیامان اهلل باطنی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهانپژوهشگر مدیریت اجراییسید حسن امامی

کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهانکارشناس ارشد حقوق شهروندیسید منصوره معین الدینی

کمیسیون اجتماعی شورای شهر اصفهانکارشناس ارشد پژوهشمصطفی شکور

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانرئیس گروه پژوهش دیبا هاشمی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانپژوهشگر جامعه شناسیمصطفی دهقانی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانکارشناس ارشد برنامه ریزی شهریمسعود حاج بنده

کارگروه آموزش و پژوهش

نهادنقشنام و نام خانوادگی

معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان مدیر کل برنامه ریزی و بودجه )رئیس کارگروه(سعید ابراهیمی

مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهانمدیر هماهنگی برنامۀ جامعاحسان مالکی پور

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانمدیر هماهنگی برنامۀ جامعفریاد پرهیز

معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهانمدیر مطالعات و برنامه ریزیجمشید لقایی

معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهانمسئول ستاد توسعه پایدار معاونت خدمات شهریحمیدرضا میریان

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهانمسئول گروه برنامه ریزیمحمود صدیقی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانپژوهشگر برنامه ریزی شهریمصطفی دهقانی
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کارگروه ارتباطات و مستندات
نهادنقشنام و نام خانوادگی

شهرداری اصفهان

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانمدیرکل اداره ارتباطات و امور بین الملل )رئیس کارگروه(ایمان حجتی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانرئیس ادارۀ تولیدات رسانه ای اداره کلسیاوش گلشیری

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان رئیس اداره ارتباطات رسانه اینفیسه قانیان

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان معاون اداره کل علی زاهدی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانسردبیر خبرگزاری ایمنازهرا محمدی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانرئیس اداره ارتباطات مردمیمحمد قاسمی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانمسئول امور تبلیغات و مراسم اداره کلسعید محمدی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانمسئول روابط عمومیرضا فتوح

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانکارشناس اداره کلهامون شیرازی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانکارشناس اداره کلمیثم احمدی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانکارشناس اداره کلپژمان ذکائی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانکارشناس اداره کلابراهیم بارانی

شورای شهر اصفهان

مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهانمدیر هماهنگی برنامۀ جامعاحسان مالکی پور

اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر اصفهانرئیس ادارهمهدی محبی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر اصفهانکارشناسسعید انالی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر اصفهانمسئول تشریفاتطوفان روغنی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر اصفهانکارشناسعلی مسعودی فر

اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر اصفهانکارشناسمائده نجفی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر اصفهانکارشناسمحمد هارونی

اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر اصفهانکارشناسعلیرضا پویانسب

کمیته برندینگ کارگروه ارتباطات

نهادنقشنام و نام خانوادگی

شهرداری اصفهانمسئول کمیتههامون شیرازی

شهرداری اصفهانمشاور ارشدمجتبی شاه مرادی

استودیو رویای شیرینمشاور ارشدفریبرز  آهنین

جهاد دانشگاهیمشاور ارشدزهرا ناجی اصفهانی

سمنمشاور ارشدعزیز بنی هاشمی
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تولیدات چندرسانه ای
نهادنقشنام و نام خانوادگی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانکارگردان مستند برنامهمجتبی اسپنانی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانبرنامه نویس و طراح سایت برنامهحمیدرضا ورشابی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانکاریکاتوریستپیام پورفالح

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانطراح سامانه شهریارانحمیدرضا  آذربایجانی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانگرافیستعلی سجادیه

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانگرافیسترامین صالحی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانگرافیستمحمدرضا رحیمی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانگرافیستایمان میرزایی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانگرافیستمهسا جانی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانگرافیستپریسا خان احمدی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانتدوینگرامید کیانی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانتدوینگرحامد امیری

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانتدوینگرحسین مقدسی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانتدوینگرریحانه شاه نظری

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانتدوینگرمحمد حمزه ای

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانتدوینگرمریم حجتی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانتدوینگرمنیره چایچیان

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانتدوینگرمهدی درخشان

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانتدوینگرمهران رجایی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانتدوینگرنگار اسالمیه

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانخبرنگار ارشدمریم کراری

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانخبرنگارفاطمه احمدی

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانخبرنگارشهین اصالنی

مجری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانخبرنگارشکیبا صادقی

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانخبرنگارسونیا غالمی

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانخبرنگارراضیه کشاورز

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانخبرنگارلیال مقیمی

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانعکاسمرضیه رزاززاده

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهانعکاسمهدی زرگر

سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهانفیلم بردارخسرو ذوالفقاری
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  تحلیل مشکالت

نهادتخصصنام و نام خانوادگی

شرکت شارستانکالبد )طراحی شهری(امیرمحمد اخوان

دانشگاه آزاد واحد اصفهاناجتماع و فرهنگرضا اسماعیلی

کبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهاناقتصاد شهرینعمت اهلل ا

شرکت برنامه ریزان توسعه اقتصادی آپادانااقتصادمحمود  اوالد

معاونت مالی و  اقتصادی شهرداری اصفهاناقتصادنادر آخوندی

شرکت گاز استان اصفهانزیرساختحمید بهرامی

دانشگاه اصفهان )استاد سابق(اجتماع و فرهنگمرتضی پدریان

سازمان پسماند شهرداری اصفهان )معاون فنی اسبق(زیرساختحمیدرضا پورعالقه بندان

شرکت آذرجمتحلیل سیستم هاحامد ترکش

معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهانمحیط زیستمحمد جمالی نژاد

دانشگاه هنر اسالمی تبریزبرنامه ریزی شهری و منطقه ایپویا جودی

ح و معماری )دفتر اصفهان(کالبد )بازآفرینی(آرش حاج رسولیها مهندسین مشاور طر

دانشگاه صنعتی اصفهانزیرساخت )حمل ونقل(حسین حق شناس

  شرکت شارستانکالبد ) طراحی شهری(امید خسروی دانش

تعاونی مسکن غدیرکالبد )بازآفرینی(مصطفی خضری

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهانزیرساخت )برق( مهرداد دادخواه

دانشگاه تربیت مدرساجتماع و فرهنگکامران ربیعی

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهاناقتصادشهرام رئیسی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهانحکمرواییمجید زمانی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهانجامعه شناسیمهدی ژیان پور

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری اصفهانمحیط زیستسعید سامانی

دانشگاه صنعتی اصفهانمحیط زیستمحسن سلیمانی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهاناجتماع و فرهنگمهری شاهزیدی

دانشگاه آزاد نجف آبادکالبدمحمدرضا  شبانی

دانشگاه اصفهانحکمرواییامیرمسعود شهرام نیا
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  تحلیل مشکالت

نهادتخصصنام و نام خانوادگی

دانشگاه اصفهاناقتصاد شهریبابک صفاری

شرکت نقش محیطبرنامه ریزی شهریحمیدرضا صفری

دانشگاه صنعتی اصفهانمحیط زیست )آب(حمیدرضا صفوی

دانشگاه شیرازمحیط زیست )هوا(محمدرضا  طالیی

شرکت گاز استان اصفهانزیرساختتقی علیان

سازمان فاوای شهرداری )سرپرست سابق(زیرساخت )فناوری اطالعات(فرهاد فروغی

سازمان  مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهاناقتصادمهرداد قاسمی

مرکز پژوهش های شورای شهر  اصفهانبرنامه ریزی شهری و منطقه ایحسین قانونی

دانشگاه هنر اصفهانکالبد )طراحی شهری(محمود  قلعه نویی

سمن های استان اصفهان )نماینده(حکمرواییعلی قهرائی

جمعیت پیام سبزمحیط زیستمحمدرضا  کوشافر

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان )کارشناس ارشد اسبق(کالبدبهروز گوانجی

معاونت حمل ونقل  و ترافیک شهرداری اصفهانزیرساخت )حمل ونقل(جمشید لقائی

مرکز پژوهش های شورای شهر  اصفهانحکمرواییاحسان مالکی پور

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان )معاون اسبق(اقتصادمحمدرضا  مجیری

دانشگاه هنر اصفهانبرنامه ریزی شهری و منطقه ایداریوش مرادی

شرکت عتیق نقش جهانکالبد )بافت(پیمان  مرادیان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان )کارشناس ارشد اسبق(کالبداحمد معمار

سازمان عدالت و آزادیحکمرواییمهدی مقدری

دانشگاه آزاد نجف آبادکالبد )طراحی شهری(الهام ناظمی

مدرس دانشگاهکالبد )سیما و منظر شهری(حمیدرضا نوایی

دانشگاه صنعتی اصفهانمحیط زیست )فضای سبز(علی نیکبخت

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانکالبدعلی هنردان

دانشگاه هنر اصفهاناقتصادناصر یارمحمدیان

دانشگاه صنعتی اصفهانمحیط زیست )آب(علی یوسفی

پیوست
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تحلیل روندها )دورنما(

نهادتخصصنام و نام خانوادگی

دانشگاه صنعتی اصفهانتحلیل سیستم هابهروز ارباب شیرانی

دانشگاه صنعتی اصفهانزیرساخت )حمل و نقل(حسین حق شناس

دانشگاه اصفهانزیرساخت )فناوری اطالعات(جواد راستی

دانشگاه پیام نور اصفهانگردشگریمحمد زاهدی

جهاد دانشگاهی واحد اصفهاناجتماع و فرهنگمهدی ژیان پور

دانشگاه صنعتی اصفهانمحیط زیست )هوا(محسن سلیمانی

دانشگاه تهراناجتماع و فرهنگ  )جمعیت شناسی(رسول صادقی

دانشگاه اصفهاناقتصاد شهریبابک  صفاری

دانشگاه صنعتی اصفهانمحیط زیست )آب(حمیدرضا  صفوی

دانشگاه اصفهاناجتماع و فرهنگوحید  قاسمی

دانشگاه اصفهانمحیط زیست )اقلیم شناسی(ابوالفضل مسعودیان

دانشگاه عالمه طباطباییاجتماع و فرهنگ )جمعیت شناسی(محمود مشفق

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانکارآفرینیمصطفی نباتی نژاد

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانتحلیل سیستم هابهروز نصر آزادانی

دانشگاه هنر اصفهاناقتصاد شهریناصر یارمحمدیان

دانشگاه صنعتی اصفهانمحیط زیست )آب(علی یوسفی
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مصاحبه خبرگی 

نهادتخصصنام و نام خانوادگی

وزیر سابق راه و شهرسازیاقتصاد سیاسیعباس آخوندی

وزیر راه و شهرسازیزیرساختمحمد اسالمی

 نایب رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر سازشهرسازیگیتی اعتماد

 رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی، معماری و مرمتسید محمد بهشتی
صنایع دستی وگردشگری

مشاور سازمان مللجامعه شناسی شهریپرویز پیران

کبر ترکان وزیر اسبق دفاع و راه و ترابریمدیریتمرحوم ا

وزیر اسبق وزارت راه و ترابریزیرساختاحمد خرم

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورمحیط زیستمحمد درویش

وزیر سابق دفاع، مشاور فرمانده کل قواامنیتحسین دهقان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهاناقتصاد  توسعهمحسن رنانی

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراقتصادمحمد ستاری فر

رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعیانسان شناسی اجتماعینعمت اهلل فاضلی

  وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایرانحقوق و روابط بین المللمحمدجواد ظریف

 مشاور سابق رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراقتصادبایزید مردوخی

کار و رفاه اجتماعیاقتصادحجت اهلل میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، 

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهراناقتصادبهرام وهابی

پیوست
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تدوین چشم انداز )جهان نما(

نهادتخصصنام و نام خانوادگی

دانشگاه صنعتی اصفهانتحلیل سیستم هابهروز ارباب شیرانی

خیریه ساجدین کوثراجتماع و فرهنگمحمدحسین امامی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهانگردشگریسحر  امینی

جمعیت پیام سبزمحیط زیستحشمت اهلل انتخابی

ستاد امربه معروف و نهی از منکرسیاست گذاریمهدی آذربایجانی

کبر بقائی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اجتماع و فرهنگعلی ا
)مدیرعامل سابق(

اداره کل ثبت احوال استان اصفهاناجتماع و فرهنگحسین بهرامی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانجغرافیا و برنامه ریزی  شهرسازیفریاد  پرهیز

شرکت آذرجمتحلیل سیستم هاحامد  ترکش

دانشگاه آزاد نجف آبادکالبدعبدالرسول  جان نثاری

اتاق اصناف استان اصفهاناقتصادروح اهلل چلونگر

مهندس مشاورکالبدی )طراحی شهری(سید محمد حسینی سمنانی

دانشگاه صنعتی اصفهانزیرساخت )حمل و نقل(حسین حق شناس

گاز ایرانزیرساخت )انرژی(احمد خدایی شرکت ملی 

سازمان خدمات طراحی استانداری اصفهان )مدیر اسبق(کالبدجلیل خیام باشی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانبرنامه ریزی شهریمصطفی دهقانی

دانشگاه اصفهانزیرساخت )فناوری اطالعات(جواد  راستی

دانشگاه دوبلین ایرلندبرنامه ریزی فضایی و توسعه شهریحمید  ربیعی

دانشگاه اصفهاناجتماع و فرهنگ )تاریخ(عبدالمهدی رجایی

مدیر اجرایی نمایشگاه های اصفهاناقتصادسعید رسولی

دیدبان شهر و حقوق شهروندیاجتماع و فرهنگ )میراث فرهنگی(احسان رعنایی

شورای شهر اصفهاناجتماع و فرهنگفریده  روشن
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تدوین چشم انداز )جهان نما(

نهادتخصصنام و نام خانوادگی

دانشگاه پیام نورگردشگریمحمد زاهدی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهاناقتصادزهرا  زمانی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانکالبد )معماری(علیرضا  ستوده

دانشگاه صنعتی اصفهانمحیط زیست )هوا(محسن سلیمانی

شرکت برق منطقه ای اصفهانزیرساخت )برق( شانه  ساززاده

دانشگاه هنر اصفهانجغرافیا و برنامه ریزی شهریاحمد شاهیوندی

شهرداری اصفهاناجتماع و فرهنگ )حقوق شهروندی(محمدشریف  شاهی

دانشگاه اصفهانحکمرواییامیرمسعود شهرام نیا

خانه کشاورز استان اصفهانمحیط زیست  )کشاورزی(محمد صادقی

مرکز بهداشت/شورای شهر اصفهانسالمت و بهداشتغالمحسین صادقیان

دانشگاه اصفهان/شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان اقتصاد شهریبابک  صفاری

اداره کل راه آهن اصفهانزیرساخت  )حمل ونقل(محمدتقی صفری

دانشگاه صنعتی اصفهانمحیط زیست  )آب(حمیدرضا صفوی

سازمان نظام مهندسی استان اصفهانکالبدعباس صنیع زاده

شورای شهر اصفهانکالبدشیرین طغیانی

شرکت مخابرات استان اصفهانزیرساخت )فناوری اطالعات و ارتباطات(حمیدرضا عسکری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانسالمت و بهداشتمسعود  فردوسی

دانشگاه اصفهاناجتماع و فرهنگوحید  قاسمی

دانشگاه هنر اصفهانکالبد )طراحی شهری(محمود  قلعه نویی

بنیاد تاریخ، فرهنگ و تمدن آریاحکمرواییعلی  قهرایی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهانمحیط زیستمحمود قهرمانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهاناقتصاد )تجارت و کارآفرینی(علی کرباسی زاده
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تدوین چشم انداز )جهان نما(

نهادتخصصنام و نام خانوادگی

جمعیت پیام سبزمحیط زیستمحمدرضا کوشافر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهاناقتصاد )کارآفرینی(محمد گوهریان

دانشگاه آزاد نجف آبادکالبدعلی مجابی

شرکت سالمت ایرانیانبهداشت و سالمتمجید کالهدوزان

اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهاناقتصاد شهریاسماعیل محمدی

شرکت عتیق نقش جهانکالبد )بازآفرینی(پیمان  مرادیان

دانشگاه اصفهان گردشگریمحسن مصلحی 

دانشگاه اصفهاناجتماع و فرهنگثریا  معمار

شرکت آب وفاضالب استان اصفهانمحیط زیستآسیه مالباشی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانکالبدوحید  مهدویان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  اصفهانگردشگریسهیل موسوی فر

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهاناقتصادحسن مومنی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان اصفهان برنامه ریزیهمایون ناطقی 

شرکت شهر و خانهکالبد )طراحی شهری(الهام ناظمی

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهاناقتصاد )کارآفرینی(مصطفی  نباتی نژاد

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانتحلیل سیستم هابهروز نصر آزادانی 

معاونت برنامه ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهرداری اصفهانتحلیل سیستم هامرتضی نصوحی

دانشگاه هنر اصفهانبرنامه ریزی شهری و منطقه ایهمایون نورایی

شهرک فناوری اصفهانزیرساختعلیرضا  وحدت پور

دانشگاه هنر اصفهاناقتصاد شهریناصر یارمحمدیان

دانشگاه صنعتی اصفهانمحیط زیست )آب(علی  یوسفی
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اساتید مشارکت کننده در برنامۀ جامع

دانشگاهنام و نام خانوادگی

دانشگاه صنعتی اصفهانبهروز ارباب شیرانی

دانشگاه پیام نورمهدی ابراهیمی

دانشگاه شهید بهشتیوحیده ابراهیمی نیا

دانشگاه آزاد اصفهانرضا اسماعیلی

کبرزاده  دانشگاه صنعتی اصفهانمیثم ا

کبری دانشگاه اصفهاننعمت اهلل ا

دانشگاه هنر اصفهاناحمد امین پور

دانشگاه بوعلی همدانمحمدمهدی ایزدی

دانشگاه اصفهانایمان باستانی فر

دانشگاه اصفهانمرتضی پدریان

دانشگاه آزاد اصفهانلیال پهلوان زاده

دانشگاه عالمه طباطباییپرویز پیران

دانشگاه آزاد نجف آبادعبدالرسول جانثاری

دانشگاه صنعتی اصفهانحسین حق شناس

دانشگاه اصفهانجواد راستی

دانشگاه دوبلین ایرلندحمید ربیعی

دانشگاه تربیت مدرسکامران ربیعی

دانشگاه اصفهانمحسن رنانی

دانشگاه گیالننادر زالی

دانشگاه پیام نورمحمد زاهدی

دانشگاه هنر اصفهاناحمد شاهیوندی

دانشگاه اصفهان  امیرمسعود شهرام نیا

دانشگاه تهرانرسول صادقی

دانشگاه اصفهانمجید صامتی

دانشگاه اصفهانبابک صفاری

دانشگاه صنعتی اصفهانحمیدرضا صفوی

اساتید مشارکت کننده در برنامۀ جامع

دانشگاهنام و نام خانوادگی

 دانشگاه اصفهانمحسن طاهری

 دانشگاه آزاد نجف آبادشیرین طغیانی

دانشگاه شیرازمحمدرضا طالیی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینعمت اهلل فاضلی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمسعود فردوسی

دانشگاه اصفهانوحید قاسمی

دانشگاه تربیت مدرسصفر  قائدرحمتی

دانشگاه هنر اصفهانمحمود قلعه نویی

دانشگاه عالمه طباطباییغالمرضا کاظمیان

دانشگاه آزادمحمد کوشافر

دانشگاه اصفهانغالمحسین کیانی

دانشگاه آزاد نجف آبادعلی مجابی

دانشگاه نیوکاسل انگلستانعلی مدنی پور

دانشگاه هنر اصفهانداریوش مرادی

 دانشگاه اصفهانابوالفضل مسعودیان

دانشگاه سیستان وبلوچستان کامبیز مشتاق گوهری

دانشگاه عالمه طباطباییمحمود مشفق

دانشگاه اصفهانمحسن مصلحی

دانشگاه »ام آی تی« آمریکابابک منوچهری

دانشگاه صنعتی اصفهاننوراهلل میرغفاری

دانشگاه اصفهانسعید نادی

 دانشگاه آزاد نجف آبادالهام ناظمی

دانشگاه هنر اصفهانهمایون نورایی

دانشگاه صنعتی اصفهانعلی نیکبخت

 دانشگاه تهرانبهرام وهابی

دانشگاه هنر اصفهانناصر یارمحمدیان

دانشگاه صنعتی اصفهانعلی یوسفی
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برنامۀ جامع شݠهر اصفݠهان

اسامیکلیههمکارانو
برنامۀ مشارکتکنندگاندر

جامعشهراصفهان
)بهترتیبحروفالفباینامخانوادگی(



نام و نام خانوادگی
علی  ابراهیمی

مرتضی  احمدی هاشم آباد ی
مجتبی  اسپنانی
کبری ربیع اهلل  ا

حشمت اهلل انتخابی
مرتضی بصراوی
ولی اهلل خسرویان
امیررضا شکری

محمدرضا غالمی
امیررضا فتحی

مرتضی فرهادیه
زهر ا الماسی
سید آبادی

عفت آبادی
هاجر آبادی

سعید ابراهیمی
مریم ابراهیم زاده
راضیه ابراهیم وند

محمدرضا ابراهیم نژاد
مهدی ابراهیمی
فاطمه ابراهیمی

زهرا ابراهیمی
مریم ابراهیمی
رضا  ابراهیمی

شهرام ابراهیمی
منصوره ابراهیمی
محمد ابراهیمی
اعظم ابراهیمی
حسن ابراهیمی

علیرضا ابراهیمی
سینا ابراهیمی
علی ابراهیمی

مهران ابراهیمی
مهدیه ابراهیمی
سمیه ابراهیمی
آرش ابراهیمی
سمیرا ابراهیمی
ایمان ابراهیمی

اسماعیل ابراهیمی
فاطمه ابراهیمی درچه

علیرضا ابراهیمیان
مجید ابراهیمیان

معصومه ابراهیمیان

نام و نام خانوادگی
امیرحسین ابراهیمیان

کبر ابراهیمیان ا
حمیدرضا ابراهیمیان دستجردی

حمیدرضا ابطحی
خانم ابطحی
نوری ابطحی

احترام سادات ابطحی
امیر ابطحی

رامین ابطحی
سید ابطحی

علیرضا ابطحی زاده
اسماعیل ابلقی

سید امیرحسین ابهری مقدم
رضا ابوالحسنی

عاطفه  ابوالحسنی 
جواد ابوالفضلی

میثم ابوالقاسمی
هادی ابوالقاسمی
سمانه ابوشهاب

مرجانه ابوشهابی
مهران ابوطالبی
علی ابوطالبی

مجید ابوطالبیان
مائده ابیض
آمنه اتابکی

محمدحسین اتحاد
مهسا اتحادی

محمد اثناعشری
ملیحه اثنا عشری

محسن اثنا عشری اصفهانی
آقای اجاقی
سارا احتشام

الهه احسان پور
فریده احسانی

هوشنگ  احسانی 
زهرا  احسنی فروز
زهره احمدآبادی
سپیده احمدپور

احمدی
فاطمه احمدی
علی  احمدی

مرضیه احمدی
مجتبی احمدی

نام و نام خانوادگی
سهیال احمدی

فرخنده احمدی
روح اهلل احمدی
مهدی احمدی
جواد احمدی
علی احمدی
رضا احمدی

حامد احمدی
سپهر احمدی

منصوره احمدی
کبرا احمدی
آزرم احمدی
زهرا احمدی

محمد احمدی
سمانه احمدی
هاجر احمدی
بهار احمدی

نازنین احمدی
شکوفه احمدی

 احمدی
احمد احمدی

سیدبهزاد احمدی
مهرناز احمدی
الهام احمدی

احمدرضا احمدی
صادق احمدی
منصور احمدی
مرتضی احمدی
وحید احمدی
راحله احمدی
وحید احمدی
حسن احمدی

احسان احمدی
سعیده احمدی 

علی احمدی ارپناه
صادق احمدی پور

مهناز احمدی دستجردی
سید رضا احمدی مطلق

سمانه احمدیان
مجید احمدیان
میالد احمدیان
نرگس احمدیان

امیرمحمد احمدیان

نام و نام خانوادگی
احمد احمدیان فر

محمدرضا اخباری
مژگان اختری

درسا اختصاصی
مهدی اخالقی
مریم اخالقی
علی اخالقی

علیرضا اخوان
امیرمحمد اخوان

محمد اخوان
سعیده اخوان بهبهانی

مازیار اخوت
زهرا ادهم

فاطمه ادهم
سمیرا ادهمیان

سار ادهنوی
علیرضا ادیب
فرهاد ادیبی

مجتبی ادیبی سده
اسکندر ادیم
پریسا آدینه

مجید آذربایجانی
مریم آذرپور
محدثه آرام

سیدمهدی آرامی
بهروز ارباب شیرانی

زهرا ارجمندی
زهرا ارجمندی اصل
عبدالرضا اردشیری

خضر ارسندار
مهدی ارشدی
علیرضا ارواحی

عبدالرزاق ازهری
حسین اژدری
معصومه آژند

مجتبی اسپنانی
محمدرضا استادحسینی

شیرین استادی
علیرضا استکی
رحیم استکی

بهنوش استکی
نازنین استکی 

پریسا استوار
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نام و نام خانوادگی
مرتضی اسحاقی
سمانه اسحاقیان

مجتبی اسحاقیان
علی اصغر اسداللهی

خانم اسداللهی)مارانی(
کاوه اسدپور

زهره اسدزاده
کاوه اسدور

بابک اسدی
فاطمه اسدی
محسن اسدی
حسین اسدی

زهرا اسدی
حسین اسدی

رعنا اسدی
فرشاد اسدی

عصمت اسدی
حانیه اسدی

علیرضا اسدی
سحر اسدی

عبداله اسدی
مهدی اسدی اصفهانی

مهدی اسدیان
عیسی اسفنجاری
احسان اسفندیاری

احمد اسکندری
سعید اسکندری
یونس اسکندری

مجید اسالم دوست
پدرام اسالمی
محمد اسالمی

سما اسالمی
علیمراد اسالمی
مهتاب اسالمی

احمدرضا اسالمی
پژمان اسالمی
کرم اسالمی ا

احسان اسالمی سامانی
وحید اسالمی فرد

عبدالجواد اسالمیان
حسنعلی اسالمیان

نگار اسالمیه

نام و نام خانوادگی
محمد اسماعیل

محمود اسماعیل زاده
علیرضا اسماعیل زاده

رضا اسماعیلی
مریم اسماعیلی
سمیه اسماعیلی
ملکه اسماعیلی

غالمرضا اسماعیلی
فاطمه اسماعیلی
خشایار اسماعیلی
حسن  اسماعیلی

هوشنگ اسماعیلی
نازنین اسماعیلی
ابراهیم اسماعیلی
مهشا اسماعیلی

خداداد اسماعیلی
شهربانو اسماعیلی

جواد اسماعیلی
زهرا اسماعیلی

شهناز اسماعیلی
عبدا... اسماعیلی
عیسی اسماعیلی
صدیقه اسماعیلی
بهاره اسماعیلی

محمد اسماعیلی
الهام اسماعیلی
مریم اسماعیلی

علیرضا اسماعیلی
مهدی اسماعیلی
زهرا اسماعیلیان

هوشنگ اسماعیلیان
ندا آسمانی

الناز اسهلیان بارلسانی
زهرا اسود

آرزو اشجع زاده
حامد اشراق

هادی اشراقی
زهرا اشراقی

محمدتقی اشراقی
نیکا اشرفی
زیبا اشرفی

مهدی اشرفی

نام و نام خانوادگی
وجیهه اشرفیان فر
علی اصغراحمدپور

محمدعلی اصغرزاده
کریم اصفهانی
نصر اصفهانی

لیاللندی اصفهانی
صغیر اصفهانی

مرضیه اصفهانی
امیرحسین اصفهانی

حسین اصفهانی
محمد اصفهانی

محسن اصفهانی
پرستو اصفهانی
مسعود اصفهانی
خانم  اصفهانی 

حسین اصفهانیان
نوشین اصل

شهین اصالنی
فاطمه اصالنی
شهال اصالنی
سمیرا اصالنی

مبینا اصیلیان 
مهدیه اطرشی

غالمرضا عباسی
داوود اعتباری
خانم اعتباریان
علی اعتباریان
امیر اعتباریان
احمد اعتصام

پروین اعتصامی
نسرین اعتصامی
فاطمه اعتصامی
مهری اعتصامی

سید محسن اعتصامی
جعفر اعتصامی
مریم اعتضادی

گیتی اعتماد
نفیسه اعتمادی
نعیمه اعتمادی
سمیرا اعتمادی

علیرضا  اعتمادی 
محسن اعرابی

نام و نام خانوادگی
مژگان اعرابی

هما اعرابی
معصومه اعرابی

محمد علی اعرابی
ساره اعظمی

الهام اعظمیان
علی اعالم پور
رضا آغاسی

ابراهیم افتخاری
هاله افتخاری
علی افتخاری
امین افتخاری

محمد افتخاری
محسن افتخاری

ساناز افتخاری
امیررضا افخمی

شهریار افرازنده بخت
گل افروزمحمدی
فاطمه افسوس
شهناز افسوس
علیرضا افشار
محمد افشار
مریم افشار 

نسرین افشاری
مرضیه افشاری
اشرف افشاری
عباس افشاری
فاطمه افشاری
فریال افشاری

حسین افشاری
سعید  افشاری
علی افشاری
سارا افشاری
سینا افشاری

امیررضا افشاری
مهدی افشاری
مرضیه افشاری
سعید افشاری
مجید افشاری

اشرف افشاری فراموشجانی
خ افشانی

مسعود افضلی 154

ان
فݠه

ص
ݠهر ا

 ش
مع

جا
ۀ 

ام
برن

ل 
ۀ او

حل
مر

ش 
زار

ݡگ

برنامۀ جامع شݠهر اصفݠهان



نام و نام خانوادگی
مجتبی افضلی

کی علی افال
محمدرضا افیونی

مریم آقا
اعظم آقا

فاطمه آقااسماعیلی
رضا آقابابایی

مرتضی آقاباباییان
فاطمه آقابتی
زهرا آقاجانی
آرمین آقایی

منصوره آقایی
شیما آقایی
حسام آقایی
عاطفه آقایی

مهنوش اقبالی
اسماعیل اقدامی

عارف اقوامی مقدم
کبری نعمت اهلل ا

کبر  حوائی ا
کبر زمانی علی ا

کبر مداحی علی ا
کبری حسین ا

کبری نعمت اهلل ا
کبری سحر ا
کبری مریم ا
کبری لیال ا

کبری ساجده ا
کبری بهمن ا
کبری امیر ا

کبری مصطفی ا
کبری زهرا ا

کبری میثم ا
کبری مرضیه ا
کبری جواد ا
کبری یگانه ا

کبری مهدی ا
کبری هادی ا

کبری دستجردی علیرضا ا
کبری سامانی زهرا ا

کبری بهمن ا
کبریان خانم ا

نام و نام خانوادگی
کبریان احمد ا
کبریان علی ا

کبریان مهسا ا
کرمی ندا ا

ایمان ال مظفر
علی البرزی

کی محمدمتین الحا
کیان الدین

مسعود الرعایا
فاطمه السادات عالم

گل اندام  الصاق 
مهدی الفت
حجت الفتی

حجت اهلل شاهزیدی
سمیه اللهی

محسن الماسی
فرحناز الماسی
آقای المدرس

پیام الهامی
محمدصادق الهامی

علی الهی
عبدالعلی الهی

محمد  الهی دوست 
مهناز الوار بیدآبادی

مهران الوندی
معین الوندی

سید منصور امام جمعه زاده
نیلوفر امام زاده

سیدعلیرضا  امامی نجف آبادی
محمد امامی

محمدحسن امامی
علیرضا امامی
حسام امامی
زهره امامی

ولی ا... امامی
محمد امامی

محمدحسین امامی
سهیل امامی فرد

فرزاد امامیه
زیبا امانی
زهرا امانی

بهرام امانی

نام و نام خانوادگی
محمود امانی پور

محمد امین
احسان امجدی

لیلی املشی
محمد مهدی امین

عرفان امینی
زهره امیدانی
علی امیدپرور

سلمان امیدی
امیرعباس امیدی

حسن امیدی
امیر  امیر

سیدمحمد امیراحمدی
بهناز امیرآبادی عتیق

امیر حبیبی
محسن امیرخانی
ایمان امیرعابدین
سید امیرموسوی

حسین امیری
زهرا امیری

 احسان امیری
الهام امیری

مهتاب امیری
فرزانه امیری
کیوان امیری

خالد امیریوسفی
محمدیونس امیریوسفی

محسن امیریوسفی
محمدمهدی امین

رضا امین
فرناز امین

صفورا امین اسکندری
فاطمه امین الرعایایی

اعظم امین زاده
فرناز امین ساداتی
الهام امین منصور

احمد امین پور
نسیبه امینی
زهره امینی
آرش امینی
فرهاد امینی
سحر امینی

نام و نام خانوادگی
مهسا امینی
مینا امینی
رضا امینی

سحر امینی
ساغر امینی

مهدی امینی
زهرا امینی

عباس امینی
فریبرز امینی

احسان امینی
امین امینی
رسول امینی
مجید امینی

علیرضا امینی
کبر امینی ا

وحیده امینی
سمیه امینی
سارا امینی

منظر امینی
محمد امینی
فاطمه امینی
سونیا امینی
مینا امینی

داریوش امینی
جعفر امینی

خداداد امینی
معصومه امینی

فریبا امینی
حبیبه امینی

بهار امینی
روح امینی

مجتبی امینی هرندی
محمدعلی امینیان

پریسا امینیان
آزاده انارکی

محبوبه اناری
روح انگیز انالویی

رسول انتشاری
سجاد انتشاری

علی محمد انتشاری نجف آبادی
افشین انتظاری

زهره انجیلی
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نام و نام خانوادگی
خلیل انشائی
هدی انصاری

شکراهلل انصاری
امیر انصاری

ساناز انصاری
جاسم انصاری

زهرا انصاری
سیروس انصاری

امیرحسین انصاری
محمد مهدی انصاری

محسن انصاری
فهیمه انصاری

نازیال انصاری پور
شیوا انصاری پور

امیرحسین  انصاری پور
مهدی انصاری فرد
مهدی انصاری پور
حسین انصاری پور
پردیس انصاری پور

علی انصاری پور
رضا انوری

محمد انوری
حمید اهالی
مینا اوحدی

شهاب اورنگی
سعید اورنگی

عاطفه اوستاخ
مجید اوقانیان

ریحانه اوقانیان
آرین اوقانیان
محمود  اوالد

عفت اولیا
مرتضی آویژه
فاطمه ایازی

نوید ایبلو
نیما ایرانپور

شهرام ایرانپور
بهرام ایرانپور

میثم ایراندوست
سعید ایرانفر

محمدحسین  ایرانی
امین ایرانی

نام و نام خانوادگی
کبری ایرجی

محمدرضا ایرجی
محمد ایروان

محسن ایروانی
مریم ایروانی

عاطفه ایروانی
فرزاد ایزدبخش

مریم ایزدخواستی
فریبا ایزدی

اعظم ایزدی
احسان ایزدی
محمد ایزدی
عرفان ایزدی
اصغر ایزدی

فرنوش ایزدیار
راحیل ایکدرباصیری

داریوش ایل بیگی
امید ایمانی
میثم ایمانی

مهناز ایمن زاده
امیرحسین ایوبی

رضا آبادی
علی آبادی

محمد آبادی
محمدرضا آبداراصفهانی

ژیال آبشاری
بهنود آبیل
نیما آتش

کوروش آجودانیان
نادر آخوندی

عباس آخوندی
سیاوش آداوودی جلفائی

علیرضا آذر
مریم آذر

ایمان آذربایجانی
رضا آذرکیش

امید آذری
حسن آرا

مینا  آرام 
احمد  آرامی 

رضا آرتیدار
رضا آردانه

نام و نام خانوادگی
مهیار آرش
آرمین آریا

اندیشه آریانا
محمدحسین آزاد

بهاره آزاد
مهدی آزاد
محمد آزاد

کیخسرو  آزادبخت
ایمان آزادی

مهدی  آزادی 
حمید آزمون

ک حسن آژیرا
میثم آشتی جو
مائده آشعبانی
زینب آشنایی
سهیال آفارانی

رضا آقابابائیان
الهام آقابابایی
زهرا آقابابایی
رضا آقابابایی

عاطفه  آقاجانی
زهرا آقاجانی

رضوان آقاجانی
محدثه آقاجانی
حسن آقاجانی
میالد آقاجانی
میثم آقاجانی

حامد آقاجانی رنانی
مهدی آقاجانی فشارکی

مرتضی آقادادی
محدثه آقادادی

اردشیر آقاداوودی
عماد آقاداوودی

حمیدرضا آقارحیمیان
نسرین  آقارحیمیان

علیرضا آقاسی
محمدرضا آقاشاهی

روح اله آقالر
 آقای حقیقی
علیرضا آقایی

علی آقایی
محسن آقایی

نام و نام خانوادگی
مرضیه آقایی
وحید آقایی

مهرداد آقایی
کوچکیان مهدی آ

کبر آل داوود سیدعلی ا
شادی آل رسول
مرضیه آل رسول

علی آهنج
ندا آهنگری

فروغ آهنگری
فریبرز آهنین

الله آیتی
علی آیینه افروز

هادی بابا
محمد بابااسماعیلی

مهتاب بابادی
شهرزاد بابادی

احسان  بابادی 
محبوبه باباشاهی
خانم باباصفری
مجید باباصفری
زهرا باباصفری
فاطمه بابایی
مسعود  بابایی

علی بابایی
فرشته بابایی
آرمین بابایی
انیس بابایی

محسن بابایی
محمدعرفان بابایی

کبر بابایی ا
محمدحسین بابایی

نوید بابایی
اعظم بابایی

رمضان بابایی
عباس بابایی
فرهاد بابایی
فائزه بابایی

محمدجواد بابایی
مهدی بابایی

محمد بابایی برزآبادی
محسن بابائی 156
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نام و نام خانوادگی
نعیمه  بابائی 

مرجان بابک مهر
فرهادابراهیمی بابوکانی

بهروز باجغلی
حسین باجغلی

ندا بادامی
فاطمه بادامی
رسول بادامی
علی بادمهر
نسیم بارانی
علی بارانی

ابراهیم بارانی
رضا بارانی نژاد

صغرا بازدار
ایمان باستانی فر
محمد باسکیان

خیام باشی
هرمز باصری
سوده باصری

مهدی باصری
امان اهلل باطنی

بدر السادات باطنی
محمدحسین باطنی

امیر باطنی
حمیدرضا باطنی

محمد باغبان
حمید باغبان
مهسا باغبان

مرضیه باغبان
آرتور باغرامیان

آرش باغی
علیرضا باقر

محمدمهدی باقر بهبهانی
سید باقرحسینی

مائده باقرزاده
احمدرضا باقرصاد

طاهره باقرصاد
راحله باقرنیا
زهرا باقری
علی باقری
آقای باقری

امیرحسین باقری

نام و نام خانوادگی
نجمه باقری
رحیمه باقری
مهدیه باقری
فهیمه باقری

محمدرضا باقری
فریبا باقری

اسماعیل باقری
ولی باقری

محمدرضا باقری
حسین باقری
صدف باقری
احمد باقری

مصطفی باقری
فخری باقری
صفورا باقری

احسان باقری
نفیسه باقری

امیر باقری
رسول باقری
مژگان باقری
حسن باقری

مرتضی باقری
مهدی باقری خولنجانی

خانم باقری رنانی
خشایار باقری نیا
فهیمه باقری نیا
سهیل باقریان
فخر باقریان

مسعود باقریان
محمدحسین باقری فرد

مرتضی باقری فرد
کوچی الهام با
کوچی عماد با
سعید باالنی

رامین بانی نسب
سید علیرضا بت شکن

بهروز بحرانی
سیدحمید بحرینی
سید سهیل بحرینی

سهراب بختیار
پروین بختیارپور
آرمین بختیاروند

نام و نام خانوادگی
امیر بختیاری

مهرداد بختیاری
مهرداد بخش
محسن بخش
میترا بخشایش

بهجت بخشنده
جواد بخشنده

عباس بخشنده
رضا بخشنده

سمیه بخشنده
ابوذر بخشی

سعیدرضا بخشی
مریم بخشی

حسام بخشی
حسینعلی بداوند

سعید بدر
آذر بدری

مجید بدری
معصومه بدریان
مهدی بدری زاده

محسن بدیعی
هادی بدیعیان

حامد بدیهی
سمیه بذرافشان

میالد براتی
محمدجواد براتی
محمدرضا براتی
صفی اهلل براتی

بتول براتی
عزت براتی

منصوره براتی
رضا براتی

هاجر براتی
حدیثه براتی
محدثه براتی
ایمان براتی
وحید براتی
زهرا براستی

احمدرضا برام
حمیدرضا برجی
 کیوان برجیان
فرشاد برجیان

نام و نام خانوادگی
حسن برخوردار

مهین برخورداری
سهیال بردی

سیدمحمد برزگر
کیارش برزیده

معصومه برنجگانی
کبر برندگی ا

فاطمه برهانی
فریبا برهانی
کبر برهانی ا

مرتضی برهانی
علیرضا برهانی پور

سعید برهمند
سید سعید برهمند

پدرام  برومند
علی برومند

راضیه بستانی
نرجس بشیر

مهدی بصیری
حسین بصیرت نما

رویا بصیری
نیما بصیری

اعظم بصیری
هومن بصیری

ملیحه بصیری نژاد
فاطمه بطحائی

مائده بعیدی
محمد بغدادی
سعیده بقایی
کبر بقائی علی ا

نرجس بقائی کفرانی
علی بقولی دستجردی

امیر بکرانی
مهدی بکرانی
عفت  بکرانی 

مصطفی بگدلی
حسین بالنی
ماریا بلبالن

الهام بلندزاده
سجاد بلندنظر

فیروزه بلوچستانی
مهدی بلوک

پیوست
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نام و نام خانوادگی
صدرا بلوکی
صابر بلوکی
غزل بنازاده

علیرضا بنایی
محمد بنائیان
مهداد بنائیان
مریم بندری

سیما  بندری 
محمد بندی دستجردی

نجمه بنکدار
هانیه بنکدار

محمدمهدی بنکدارچیان
فرشته بنویدی

ساره بنی تبا
اسحاق بنی تبا
احمد بنی لوحی
فریبا بنیانیان
ساالر به مردی

صبا بهاءلو
حسین بهاءلو

افشین بهادران
بهنام بهادرانیان
تهمورث بهادرانی
محمد بهادرانی

فهیمه بهادرانی باغبادرانی
شهزاد بهادری
معین بهادری
محمد بهادری
اصغر بهادری

محسن بهارانچی
امیر بهادر

لیدا بهارش
فاطمه بهارلو
هادی بهارلو

مهران بهارلوئی
فاطمه بهاری
مائده بهبهانی
فرشته بهجت

علی بهداد
دکتر بهرادفر
جاسم بهرام
بهرام بهرام

حسین بهرامی

نام و نام خانوادگی
فریبا بهرامی
حمید بهرامی
بهاره بهرامی
امید بهرامی
نیما بهرامی

نازنین بهرامی
فاطمه بهرامی

عذرا بهرامی
پوریا بهرامی

علیرضا بهرامی
رامین بهرامی
علی بهرامی

علی اصغر بهرامی
محمد بهرامی

رضا بهرامی
سپهر بهرامی

علیرضا  بهرامی اسفرجانی
رضا بهرامی خشنودی

مهری بهروز
منوچهر بهروز
امیر بهروزیان

مهدی بهزادان
بهزادعباسی

کامران بهزادفر
غالمعلی بهزادی

سجاد بهزادی
مهسا بهزادی
نرگس بهزادی

زهرا بهزادی
محمد بهشتی
عطیه بهشتی
مهدی بهشتی
سعید بهشتی

مریم بهشتی اصفهانی
نسیبه بهشتیان
منیژه بهمن پور
محترم بهمنی

آذر بهمنی
علیرضا بهمنی
محمد بهمنی

حمیدرضا بهمنی
امید بهمنی

فرزانه بهنام زاد

نام و نام خانوادگی
امیر بوانی

عرفان بوجاریان
الهام بوجاریان
فرهاد بوجاریان

سپیده  بوستانی 
جعفر بیابانگرد
روح اله بیات
مهدی بیات
محمد بیاتی

محسن بیاتی
مریم بیاتی
قاسم بیانی

رسول بیدرام
متین بیدی
میالد بیدی
عادل بیژن

علیرضا بیستگانی
مریم بیضایی

محمد بیک محمدی
مهرداد بیگی
فاطمه بیگی
مهدی بیگی
محمد بیگی
مرتضی بیگی

حمزه پاپی
علی پارسا

فریناز پارساپور
صفورا پارسایی فر

مطهره پاسوار
هنا پاشازاده

پرویز پاشانژاد
ک منش محمدرضا پا

کدامن نرجس پا
کدل هادی پا
کدل امید پا

کدالن علی پا
کزاد مهسا پا

گیری فاطمه پا
امین پاوه
محمد پایا

فهیمه پایگری
نیلوفر پاینده

مرتضی پدریان

نام و نام خانوادگی
رضوان پدریان

دنیا پدریان
مائده پدریان

بهروز پدیدارفرد
محمدرضا پرتونژاد

فریاد پرهیز
نرگس پرورش
شادان پروند
بابک پروینی

امین پری زنگنه
سینا پزشکی

محمد پژوهش
پیمان پژوهش
احمدرضا پسته

ملوک پسته
مائده پسندی
احمد پشتوار

عباس پشمی
فاطمه پناه

مهدی پناهی
جابر پناهی

سعید پناهی
سجاد پناهی
علی پناهی

صمد پناهیان
میالد پنجه پور
َسمیع پندی

هوتن پهلوان پور
محبوبه پهلوان صادق

لیال پهلوان زاده
زهره پهلوان صادق

شیمابهاری پور
مهدی پور
فرهادپور

ارسالن پور
مجیدپور
علی پور
زهراپور
نادرپور

بهروزپور
صادق پور
فاطمه پور
علیرضاپور
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نام و نام خانوادگی
روح پور

محمدعلی پور
علی پور

بدری پور
مجتبی پور
ریحانه پور
هاجر پور

اعظم پوربافرانی
محسن پورجمشید
داوود پورجوهری
امین پورحقیقی
ترنج پورحقیقی

مینا پورحیدر
محمدعلی پورخلیلی

حامد پورخلیلی
عباس پورزال

سجاد پورسعیدی
محمد پورسینا

سمیه پورشایسته
مهشید پورشریف

محمدرضا پورشمس آبادی
احمد پورصالحی

محمد پورعباسیان
ندا  پورعزیزی
فرناز پورعصار

حمیدرضا پورعالقه بندان
بهزاد پورفرهمند
نسترن پورفالح
امیر پورقدیری

نسرین  پورقربان
میالد پورقربان

آرزو پورکاوه
دانیال پورگیران

محمدرضا پورمحمد
نادعلی پورمهر

مهدی پورنسب
امیرحسین پوره

صادق پورهدایت
محمدحسین پورهمایون

زینب پوزه
شهروز پوستی

محمدحسین پوستین دوز
صدیقه  پوستین دوز 

نام و نام خانوادگی
کیوان پوالدی

علیرضا پویانسب
نریمان پیراسته
احسان پیراسته

پرویز پیران
محسن پیرجمال
حمید پیرجمالی
فاطمه پیرزیاد
امیر پیرستانی
حمزه پیرمراد

فاطمه پیرمرادیان
غزاله پیرنجم الدین

فریدون پیرنجم الدین
حمیدرضا پیرنجم الدین

مهسا پیشقدم
امین پیشگاهی
محمد پیشگو

محمدرضا پیکانی
محسن پیکانی

پیمانی
شیرین تابش

محمدرضا تابشیان
مجدالدین تاج

منصوره تاج
زرین تاج

مهدی تاج الدین
مهدی تاج سعید

محمدمهدی تاج نیایی
سولماز تاجرزاده
میثم تاجرزاده
ارسال تاجمیر

پوران تاجمیری
فاطمه تاجمیریان

احسان تاجی
احسان تاجیک

محمدتقی تارایی
محمدجواد تارین

کی بهنام تا
کی نصرت تا
مجید تباشیر

خوشه تبریزی
فائزه تجدد

محمدرضا تجدد

نام و نام خانوادگی
جواد تحویلیان
مریم تحویلیان
هانیه تحویلیان

ژینا تحیر کردستانی
فوژان تدین
الهه تدین

امیرنظام تراب زاده
طاهره ترابی
علیرضا ترابی

مریم ترابی
احسان ترابی

زهرا ترابی
علی ترابی

سعید ترابی
ندا ترابی

مجید ترابی
سپیده تربت

سپیده تربت اصفهانی
زهرا ترک الدانی

فاطمه ترکان
کبر ترکان ا

عاطفه ترکان
حامد ترکش

الهام ترکشی اصفهانی
مریم ترکی
آسیه ترکی

سعید ترکی باغبادرانی
نوید ترکیان

امیرحسین ترمه باف شیرازی
علی ترمه باف شیرازی

نسرین تسلیمی
سید مهدی تفاخ

زهره سادات تفضلی
سهیال تفنگ ساز

امین تقدسی
حامد تقوایی

سید تقوی
علیرضا تقی آبادی

روح اله تقی یار
محمدرضا  تقی زاده 

محمد تقی یاوری
فاطمه تقیار

علیرضا  تقیار 

نام و نام خانوادگی
آقای تقیان
رضا تقیان

احمد تقی زاده
سهراب تکبیری

کبرآبادی علی تکه ا
میالد تمیزی
مژده تمیزی

فرحناز تمیزی
امراله تندر

سمیرا تنهایی
مصطفی تهرانی
هادی توازهی
زهرا توازیانی

ترمه توانا
پیمان تواهن
حسین توتونی

عاطفه توحیدی
حسین تورانی

الهه توفیق
سیدمحسن  توفیقی 

محمدرضا توکل پناه علی
محمد توکل
مرتضی توکل
مرضیه توکل

محمدمهدی توکلی
حسن توکلی
منصور توکلی
مهدی توکلی

محمدمهدی توکلی
علی محمد توکلی

علی  توکلی
محمد توکلی

هوشنگ توکلی
عزت توکلی
رضا توکلی

مریم توکلی
رسول توکلی

محسن توکلی
حسن توکلی
شهال توکلی
آرش توکلی
کیان توکلی
سعید توکلی
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نام و نام خانوادگی
فاطمه توکلی

قدرت اهلل توکلی پور
ناصر توکلی جبلی
فاطمه توکلی فرد
مهدی توکلی نژاد
مریم  توکلی نژاد 

عطیه تیموری
شاهین تیموری

امیرمحمد تیموری
عاطفه تیموری

زهرا تیموری
نیما تیموری
تینا غالمی

منصور ثابت راسخ
محمدمهدی ثابت راسخ

علیرضا ثابت قدم
احمد  ثابتین 

داوود ثانی مقدم
داوود ثالثی

سید محسن ثمریان
صدیقه ثنایی

محمد جابرزاده انصاری
امید جابری
داریا جابری

مولود جاسمی
گیری حسین جا

محمدحسین جامچی
حسن جان
مازیار جان

عبدالرسول جانثاری
انسیه جانقربان
فریبا جانقربان
شهناز جانقربان

مهسا جانی
فرهاد جانی قربان

مهدی جاودان
مهدی جاودانی
بهاره جاویدان

محمد جاویدان
علی جاویدفر

ویدا جبار
ع محمد جبارزار

نام و نام خانوادگی
 جباری

مجید جباری
مهدی جباری

زهرا جبلی
احسان جبلی

 جدیداالسالمی
صغری جرست

زهرا جزی
دانیال جزینی
صفورا جزینی
مهسا جزینی

مهدی جزینی درچه
محمدرضا جعفرپور

مرجان جعفرپور
مهدی جعفرپیشه
سمیرا جعفرزادگان

حمیدرضا جعفرزاده
احسان جعفرزاده

محمدعلی جعفرعلی
علیرضا جعفری

امیرحسین  جعفری
بهادر جعفری

مرضیه جعفری
کاظم جعفری
راضیه جعفری
مریم جعفری

سید حیدر جعفری
خانم جعفری
ناصر جعفری
رضا جعفری

متین جعفری
منصوره جعفری

علی جعفری
 جعفری

فهیمه جعفری
گلیتا جعفری

حسین جعفری
زهره جعفری
امین جعفری
سعید جعفری
مهدیه جعفری

تانا جعفری

نام و نام خانوادگی
علیرضا جعفری

معصومه جعفری
حمید جعفری
آمنه جعفری
ندا جعفری

عاطفه جعفری
سعید جعفری
محمد جعفری

مصطفی جعفری
اسماعیل جعفری
ابراهیم جعفری
مائده جعفری

محمدحسین جعفری
احسان جعفری

حکیمه جعفری 
حسین جعفری جبلی
مهدی جعفری جبلی
امیرحسین جعفریان

رضا جفاپور
مینا جاللی

حمید جاللی
ثریا جاللی

حمیدرضا جاللی
پروانه جاللی
مرجان جاللی
محسن جاللی

مینا جلدی
مهدی جلوانی

حسین جلوخانیان
عباس جلیل زاده

محمد جلیلی
لیلی جمال زاده
آرش جمالپور
سارا جمالوند
زهرا جمالی
رضا جمالی

زرین جمالی
صفورا جمالی
فرشید جمالی

مصطفی جمالی
مسیح جمالی

مهدی جمالی نژاد

نام و نام خانوادگی
محمد جمالی نژاد
محمود جمشیدی

محمدرضا جمشیدبیگی
اشرف جمشیدی
آزیتا جمشیدی
مریم جمشیدی

مهدی جمشیدی
احسان جمشیدی
بختیار جمشیدی
محمود جمشیدی

جمشید جمشیدیان
زهرا جمشیدیان

ر.  جمعه
پدرام جناب 

امیرحسین جنتی
امیر جنتی

نگین جهان بین
زهرا جهان بین

سیدحسن جهان تاب
عباسعلی جهانبانی
وحید جهانبخش

محمدرضا جهان بین
مصطفی جهان تیغ

محمد جهاندار
صنم جهانشاهی
آقای جهانگیری

ساسان جهانگیری
خدیجه جهانگیری

امین جهانگیری
مریم جهانگیری
سمیه جهانگیری

سارا جهانگیری باورصاد
حسن جهانمرد

حمیدرضا  جهانمرد 
محمدجواد مظاهری تهرانی

سید جوادحسینی
داوود جوادی
صفورا جوادی
رسول جوادی
نگین جوادی

علیرضا جوادی
محسن جوادی 160
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نام و نام خانوادگی
محمدجواد جوادی

محمدشایان جوادی
دانیال جوادی 

حسین جوادی حسین آبادی
شکوفه جوادیان

یلدا جوانمرد
مسعود جوانمرد

سمیه جوانی
الهام جوانی
زهرا جوانی

حمید جوانی
مرضیه  جوانی 

محمدعلی جواهری
محمدامین جواهری

مهرداد جواهری
پویا جودی

حامد جورکش
عظیم جوزا

معصومه جوشقانی
 جوشیری

سام جوع عطا
مجید جوهری
مهرداد جوهری
وحید جوهری

امیرحسین جویافر
کتایون جویایی
مهرداد جیحونی

اصغر جیهانی
محمد چارویی

علی چاوشی
رها چاوشی

محمد چاوشی
سید مهدی چاوشیان

جواد چاووشی
جمال چاووشی فرد

ناهید چایچیان
منیره چایچیان

حمیدرضا چپری ها
نازی چترابنوس

حمید چترایی
مرتضی چراغی
سعید چراغی

نام و نام خانوادگی
عرفان چرخابی

فریماه چلبی
فریبا چلبی
 چلمقانی

محمد چلنگر
روح اهلل چلونگر

لیال چلونگر
مائده چلونگر
محمد چلونگر

علی چمنی
سعید چنگانیان

محمدرضا چنگانیان
محمد چنگیزی

امیرمحمد چنگیزی محمدی
سامان چنگیزیان
مسعود  چهرانی 

ناهیدابراهیمچیان
بهروز چیت

علیرضا چیت ساز
شکوفه حاتمی
امیررضا حاتمی
محسن حاتمی
کاظم حاتمی
بهناز حاتمی
 حاتمی زاده

میالد حاج بابایی
مسعود حاج بنده

شمیم حاج کریمیان
صفورا حاج محمدی

نفیسه حاجاتی
مسعود حاج بنده
آرش حاج رسولیها
نفیسه حاج کریمی

محمدرضا حاج محمدی
آقای حاج ناصری

زینب حاجی
عرفان حاجی احمدی
مهدی حاجی احمدی
بابک حاجی احمدی

نجمه حاجی بنده
سجاد حاجی قاسمی
آزاده حاجی هادیان

نام و نام خانوادگی
محمدجواد حاجی هاشمی

محمدحسین حاجی هاشمی
کبری مهدی حاجی ا

بهجت حاجیان
شریفه حاجیان
آقای حاجیان

محمدعلی حاجیان
نعیمه حاجیان
محمد حاجیان

محبوبه حاجیان
عباس حاجی باقری

نوید حاجی کرمی
سمر حافظی

ارغوان حافظی بختیاری
حامد تقوایی

مهدی حامدخدا
بهاره حائری
سهیال حائری
الهام حائری
سعید حائری

شقایق حائری
حسین حائری
رسول حائری
رامین حائری

متین حبیب الهی
محمد حبیب اللهی

فریبا حبیبی
امین  حبیبی
هانیه حبیبی
سید حجازی

فاطمه زهرا حجت االسالمی
زینب حجتی
ایمان حجتی

مرجان حجتی
فروغ  حداد

محمد حداد خوشکار
محمود حدادنیا
طیبه حدادی
فائزه حدادی
پریسا حدادی

وجیهه سادات حدادی
مصطفی حدادیان

نام و نام خانوادگی
امیرارسالن حر

محمود حراجی
محبوبه حری

محمدعلی حریری جهرمی
هادی حسام هرندی

فریماه حسامی
محمدجواد حسامی
مرتضی حسن بیکی

احسان حسن پور
سهیال حسن پور

ابراهیم حسن خانی
گلیتا حسن زاده

حسن حسن زاده
سعید حسن زاده
نوید حسن زاده
مونا حسن زاده

محسن حسن زهرائی
کوثر حسنی

محمدهادی  حسنی
سمیرا حسنی
مزعل حسنی
علی حسنی

کوثر  حسنی 
محمد حسین زاده
امین اله حسینی

حامد حسینی
ملیحه حسین

یاسمین حسین
سعید حسین پور
آرمان حسین پور
علی حسین پور

نسرین  حسین پور 
محمدرضا حسین زاده

محمد حسین زاده
محمدحسین عطازاده

مرضیه حسین نژاد
علی حسین پور
زهرا حسین پور

محمدامین حسینپور
فاطمه حسین پور عسکریان

محمد حسین زاده
غالمحسین حسین زاده

پیوست
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نام و نام خانوادگی
مهدی حسینی
مهبد حسینی
الهه حسینی
علی حسینی
امین حسینی

مصطفی حسینی
 حسینی

سید محمدامین حسینی
مسعود حسینی
محسن حسینی
بهنام حسینی

الهه سادات حسینی
طلوع حسینی

سیدحمید حسینی
امیر حسینی

مهری حسینی
فاطمه حسینی

محسنه سادات حسینی
آرش حسینی
فایزه حسینی

حسین حسینی
کبر حسینی ا

محمدرضا حسینی
صدیقه حسینی
جایزه حسینی
عفت حسینی
محمد حسینی
مجید حسینی
علی حسینی
ندا حسینی

سیدامیرحسین حسینی
حسین  حسینی

سید حسینی
سیده ساناز حسینی

صادق حسینی
بدرالسادات حسینی

اردوان حسینی
سید ابوالفضل حسینی

محمدرضا حسینی
عارفه حسینی

سید متین حسینی
سید محمد حسینی

نام و نام خانوادگی
امین حسینی 

سید محمد حسینی سمنانی
آرش حسینیان
زهرا حسینیان
الهام حسینیان

امیررضا حسینی فرد
محمدحسین حسینی نیا

احمد حسینی نیا
سعید حشمتی
مریم حضرتی

نرگس حفیظی
علیرضا حق

حسین حق شناس
سمیرا حق شناس
میالد حق شناس

محمد حق شناس
حسین حق شناس
احسان حق شناس

علی حق شناس
علیرضا حق شناس
داوود حق شناس

ابراهیم حق شناس
بابک حق شناس
زینب حق شناس

کیوان حق شناس آدرمنابادی
محمدعلی حق شناس آدرمنابادی

قدرت اله حق شناس جزی
زهرا حقانی

مجید حقانی
سارا حق شناس
علی حق وردی
فرشته حقیقت
مجید حقیقت
مهدی حقیقت

زهرا حقیقت خواه
مهدی حقیقت قهفرخی

غزاله حقیقت نژاد
فاطمه  حقیقی
افشین حقیقی
مارال حقیقی

محمد حقیقی زاده
سیدامیرحسین حکمی ها

نام و نام خانوادگی
علی حکیم آذری

محبوبه حکیم فعال
حمید حکیمی

رویا حکیمی
مصطفی حالجی

مرضیه حمزه
زهرا حمزه لو
حمید راعی

نفیسه حمیدی
فاطمه حمیدی

زهرا حمیدی
حمیدی

محمدرضا حمیدی
هادی حمیدی پور
میثم حمیدی تبار

مراد حیدربیگی
منوچهر حیدری

ام البنین حیدرزاده
رسول حیدرزاده
فاطمه حیدری
ج حیدری ایر

علیرضا حیدری
سمانه حیدری
مرضیه حیدری

مصطفی حیدری
خانم حیدری
سهیال حیدری
میالد حیدری

محمد حیدری
محسن حیدری
محمد حیدری
الهام حیدری
علی حیدری

مالک حیدری
علی حیدری
پرویز حیدری
غالم حیدری
جالل حیدری
زهرا حیدری

نصراهلل حیدری
طلعت حیدری
کرم حیدری ا

نام و نام خانوادگی
زهرا حیدری

نعیمه حیدری
حسین حیدری
فریبا حیدری

فائزه  حیدری 
دینا حیدریان

علیرضا حیدریان
علیرضا حیدریان دولت آبادی

منا رحیمی
نرگس خاتون بابادی

مهدی خادم الفقرا
سمیرا خادم القرآنی 
سعید خادم خراسانی

مهرداد خادم الفقرا
مهناز خادم الفقرا

مهوش خادم الفقرا
حسین خادمی
مجتبی خادمی
مبینا خاشعی
مجید خاشعی

اسماعیل خاشعی ورنامخواستی
مریم خاقانی
کباز علی خا

کزاد حسن خا
کساری مهدی خا
کشور حسین خا

کی سیچانی سمیرا خا
بتول خالقی

هادی خالقی پور
کبر خالقی فر ا

احمد خالقیان
حکیمه خالواسماعیلی
عطیه خالواسماعیلی

امیرعلی خالواسماعیلی
عطیه خالواسماعیلی

نورعلی خامس
محمدهادی خامسی

علیرضا خامسی پور
امیر خامسی پور

پریسا خان احمدی
 خانم زندی زاده
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نام و نام خانوادگی
 خانم علیزاده
 خانم کاردانی
 خانم نجیمی

یونس خانوردی
اعظم خانی
منصور خانی
فاطمه خانی
موسی خانی
محمد خانی
مرضیه خانی
زهرا  خانی 

محمداسماعیل خانیان
فاطمه  خاوری
مریم  خاوری
فهیمه خبازی
آقای خبازیان
مهین ختوانه 

جواد خدابخش
فاطمه خدابخش
الهام خدابخش
احمد خدابخشی
محمد خداپرست
زهرا خدادادزاده

ریحانه خدادادی
منصوره خدادادی
ابراهیم خداوردیان

اعظم خداوردی
مجید خداوردیان

فاطمه خدایی
سعیده خدایی
احمد خدایی
کلثوم خدایی
هادی خدری
شاهین خدری
خانم خدیوپور

آوا خدیو پور
زهرا خراسانی

محدثه خراسانی
رویا خراسانی

نجمه خراسانی
زهره خراسانی
بهروز خراسانی

نام و نام خانوادگی
محمدرضا خراسانی زاده

بهنام خردمند
محبوبه خرسندی

احمد خرم
عماد خرم آرایی

احسان خرمی نسب
مهناز خرمیان اصفهانی

خزاعی
رضا خزائی

ریحانه خزائیلی
شیما خزدوز

علی خسروان
مژگان خسروان پور

زهرا خسرویان
حمیدرضا خسرویان

کوروش خسروی
محمدنصیر خسروی
محمدرضا خسروی

نیما خسروی
ابدال خسروی
هانیه خسروی
عرفان خسروی
نصیر خسروی

جهانگیر خسروی
کیانوش خسروی

وحید خسروی
حمید خسروی

ابوالفضل خسروی
مینا خسروی

سروش خسروی بابادی
امید خسروی دانش
مایده خسروی زاده

علی خسرویان
آقای خسرویان

حمیدرضا خسرویان
صادق خسرویان

علی خسرویان
محمدحسین خسرویان همامی

محمد خشتی
سید رضا خشوعی

سید هادی خشوعی
مصطفی خضری

نام و نام خانوادگی
محمدهادی خضوعی
امیرحسین خضوعی

عبدالرضا خطیبی
سهراب خطیب زاده

سیار خلج
محسن خلجی

مهناز خلجی
جواد خلجی

محبوبه خلفی
ندا خلقی

سحر خلیفه سلطان
مسعود خلیفه سلطانی

علیرضا خلیلی
حسین خلیلی

عطاءاله خلیلی
متین خلیلی

ریحانه خلیلی
سیما خلیلی
آرین خلیلی
علی خلیلی

مهدی خلیلی
آارش خلیلی

نازنین خلیلی
محمود خلیلی

اصغر خلیلی
قاسم خلیلی

فاطمه خلیلی
ابراهیم خلیلیان
معین خلیلیان

محسن خلیلیان
شهناز خلیلیان
نیره خلیلیان
قدرت خمارلو
فاطمه خمارلو

عباس خنجری
مریم خندان

محسن خواجه
رضا خواجه

رضا خواجه رزوه
بتول خواجویی

آرزو  خواجویی نژاد 
اصغر خوانساری

نام و نام خانوادگی
امیر نادرخوانی

داوود خواه
آریا خواهشوند

منیره خورسندی
داوود خوزانی

غالمحسین خوش خوش
علی خوشبخت نژاد

بهداد خوشنوا
بتول خوندابی
زهره خوندابی

مسعود خیابانی
مجید خیام

بهناز خیام باشی
مائده خیام نیا

احسان خیام باشی
علیرضا خیام پور
علیرضا خیام پور
محمد خیراللهی
محسن خیرالهی

عرفان خیراندیش
منصوره خیرآبادی
عبداهلل خیرخواه

زهرا خیری
محسن خیری
مهدی خیری

محمدجواد خیری
محمدعلی خیری
محمدرضا خیری

صغرا خیری
محمدحسین خیری

پروین خیری حبیب آبادی
خلیل دادخواه

مهرداد دادخواه
سیدحمید دادخواه

آتوسا دادخواه
نسیبه دادخواه

طاهره دادخواه فر
ریحانه دادرس

رضا دادفر
کیان دادفر
علی دادفر

کوروش دادیان

پیوست
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نام و نام خانوادگی
بهروز داراب زاده

مریم دارابی
سپهر دارابی 

مصطفی دارانی
مجید دارویی

مرادی داریوش
نجمه داستانپور
خانم داستانی

فاطمه داستانی
مهدی داستانیان
مرتضی دافعیان

پگاه دالوند
علی دالوندی

علیرضا دامادزاده
سعید دانا

میالد دانش پور
سجاد دانش فر

بنیامین دانش پرور
حوریا دانشمند
اقدس دانشیار
بنفشه داورپناه
مسعود داوری

علی داوری
میالد داوری
حمید داوری
زهرا داوری

مهدی داوری
علیرضا داوری

هوشنگ داوری
حسن داوری دولت آبادی

عباس داوری فرد
سید داوود حسینی
مهری داوودوندی

زهره  داوودی
مهین دائم کار
هاجر دباغی

سبحان دباغی
شاهین دبیریان

محمد دخت
عبداالمیر درازکان

زینب دراینده
علی درخشان

نام و نام خانوادگی
حدیث درخشان
صدیقه درخشان
مسعود درخشان
امین درخشان

عاصفه دردشتی
امین درستکار
فرزاد درگاهی

مهری درونشاد
محمد درویش
محمد درویشی
حامد درویشی
زهرا درویشی
نیلوفر دری

شکراهلل دری
زهرا دری

فرامرز دری برنجگانی
مهدی دری کفرانی

الهام دزفولیان
کرم دست گشاده ا

عباس دست مردی
جواد عظیمی دستگردی

بهزاد دشت
محمدرضا دشتی

لیال دشتی
مرتضی دشتی اصفهانی

مهدی دکترزاده
صدیقه دگردونی
علیرضا دالل زاده

مهدی دالئلی
رضوان دلشادپور
محمد دلیران پور

امیرحسین  دموری
مهدی دهانی

ستاره دهخدایی
حسین دهقان

عبدالعلی دهقان
زهرا دهقان

بهمن دهقان
کامیاب دهقان

علی دهقان
بهرنگ دهقان
پیمان دهقان

نام و نام خانوادگی
خسرو دهقان

اسفندیار دهقانی
مصطفی دهقانی

الهه دهقانی
امیر دهقانی
زهره دهقانی
پریسا دهقانی
محمد دهقانی

زهرا دهقانی
منصور دهقانی
یدا... دهقانی
مهرداد دهقانی

دهقانی
لیال دهقانی

نرگس دهقانی
مریم دهقانی
رضا دهقانی

فرزانه دهقانی
سجاد دهقانی آرانی

مهرنوش دهقانی سامانی
الله دهقانی سودانی

علی دهکردی
مهدی دهلوی
مرتضی دهنوی

علی دهنوی
حامد دوازده امامی

علیرضا دوامی
احسان دوجی نژاد
صحت دودانگه

رضا دودانگه
ستایش دوران

غالمرضا دوروشی
کاله دوزان

زهرا دوست
آرزو دوستانی
علی دوستی

مهدی دوستی
شهاب دولتشاهی

علی دیان
ابراهیم دیانتی

کری فرید ذا
کری احسان ذا

نام و نام خانوادگی
کاظم ذهبی

خسرو ذوالفقاری
مصطفی ذوالفقاری
محسن ذوالفقاری
سمیرا ذوالفقاری
علی ذوالفقاری

محمدتقی ذوالفقاری
شهره ذوالفقاری جونی

ایراندخت ذوالفنون
شهرزاد ذوفن
آرمین رئیسی

زهرا راتبی
سعیدرضا راد

الهام راد
حیدر راد

علی اصغر رادبه
شمس رازقی

محمدحسین راستا
مهدی راست قلم
آقای راست قلم
نیلوفر راست قلم

جواد  راستی
محمدراستین عیدی وند

نگار راسوی
زهرا راشکر
لیال راضی

خدیجه راعی
طاهره رافعی

مهری راه روان
سید راهوی

اسداهلل ربانی
اسد ربانی
علی ربانی

صفورا ربانی
راضیه ربانی

رضا ربانی یکتا
مهران ربیع نیا
حمید  ربیعی
کامران ربیعی
ایران ربیعی

حجت اله ربیعی
حمیدرضا ربیعی 164
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نام و نام خانوادگی
محمدرضا  ربیعی

زهرا ربیعی
نسترن ربیعی
احمد ربیعی

ملیحه  ربیعی 
زهرا رجالی

فرحناز رجالی
منصور رجالی

طناز رجالی
امیر رجایی

علی محمد رجایی
عبدالمهدی رجایی

فاطمه رجایی
علی رجایی

علیرضا رجایی
علی رجایی
هدی رجبی

فاطمه زهرا رجبی
سعید رجبی

علیرضا رجبی
کبر رجبی ا

مهتاب رجبیان
فیروزه رحمان زاده

زهره رحمانی
احمدرضا رحمانی

فریبا رحمانی
فاطمه رحمانی

رضا رحمانی
فریبرز رحمانی

امیرحسین رحمانی
مجید رحمانی
جواد رحمانی

طاهره رحمانی
تینا رحمانی

یاسمین رحمانی
محسن رحمانی
مهدی رحمانی

 رحمانیان
حبیب رحمتی

امیرعباس رحمتی
علیرضا رحمتی

مهدی رحیم زاده

نام و نام خانوادگی
خشایار رحیم زاده

محمود رحیم زاده اصفهانی
محمدحسن رحیمی

اصغر رحیمی
مریم رحیمی
وحید رحیمی

سیامک رحیمی
محمدرسول رحیمی

مهری رحیمی
مهرداد رحیمی
اعظم رحیمی
حمید رحیمی
ام لیال رحیمی
قاسم رحیمی
حامد رحیمی
ملیکا رحیمی
علی رحیمی

محمد رحیمی
زبیده رحیمی
آنیتا رحیمی
کیانا رحیمی

اباالفضل رحیمی
غالمرضا رحیمی

نسیم رحیمی
مهران رحیمی
مهدی رحیمی
بهنام رحیمی

قاسمعلی  رحیمی 
مهدی رحیمی فر

حمیدرضا رحیمی نیا
سید بهنام رحیمیان
غالمرضا رحیمیان

افشین  رحیمی فرهنگی 
امید رخش ماه
آقای رخصتی
شقایق رزازی

سیدمحمد رزم
محمد رستاخیز

محبوبه سادات رستگار
آقای رستگار

مهدی رستگارپناه
امید رستم پور

نام و نام خانوادگی
مسعود رستم پور
سعید رستم پور

نصرت اله رستمی
آزیتا  رستمی

ریحانه رستمی
کوروش رستمی

زهرا  رستمی
ساسان رستمی
مالک رستمی

محسن رستمی
فرشته رستمی
آمنه رستمی 

سیاوش رسولی
علی رسولی

سعید رسولی
امیر رشادی نژاد
محمدرضا رشتی

سمیه رشیدی
سهیال رشیدی
عادل رشیدی
محمد رشیدی
فهیمه رشیدی
حسن رشیدیان

مسعود رصافچی
مرضیه رضازاده

رضا رضازاده
مهدی رضازاده
ستایش رضازاده

رضا شیاسی
محمدرضا کیانی
حمیدرضا رضایت

لیال رضایت
عباس رضایت

حسنی رضایتمند
آقای رضایی
امیر رضایی

یداهلل رضایی
علی رضایی
زهرا رضایی

خانم رضایی
علیرضا رضایی
حسین رضایی

نام و نام خانوادگی
سمیه  رضایی

کبر رضایی ا
سمیه  رضایی

محمدعلی رضایی
غالم رضایی

دل آرام رضایی
منصوره رضایی
مرتضی رضایی

 رضایی
فرهاد رضایی
محمد رضایی
حسین رضایی

زهرا رضایی
بابک رضایی

علیرضا رضایی
مهدی رضایی
نجمه رضایی
احمد رضایی
مریم رضایی

سمانه رضایی
زینب رضایی
زهرا رضایی

عباس رضایی
محسن رضایی

محسن رضایی برزانی
حمیدرضا رضایی نسب

مهدی رضاییان
مسعود رضایی فر

افشین رضائی
محمدحسین رضائی

مسعود رضائی
مهشید رضائی
عباس رضائی

مرتضی رضائی دولت آبادی
علی رضائیان

ابراهیم رضوانپور
مرتضی رضوانی
فاطمه رضوانی
ملیکا رضوانی

شقایق رضوانی
الهه رضوانی

ملیحه رضوانی
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نام و نام خانوادگی
امین رضوانی
یاس رضوی

مصطفی  رضوی
محمدجواد رضوی

متین رضوی
سید رضوی

سید رسول رضوی زاده
الهام السادات رضوی زاده

سیدعباس رضی
احسان رعنایی

الهام رعنایی
پریسا رعنایی

زهرا رفعتی
ساناز رفیعی
ایمان رفیع

ندا رفیع زاده 
حمیدرضا رفیع منزلت

مجتبی رفیعی
عباس رفیعی
مجتبی رفیعی
محبوبه رفیعی

الله رفیعی
محمد رفیعی

امیرحسین رفیعی
بهاره رفیعی
زینب رفیعی
نساء رفیعی
وحید رفیعی

مهدی رفیعی
محمدرضا رفیعی

محمد رفیعی
مهری رفیعی

الله رفیعی
میترا  رفیعی 

سعیدوهاب رفیعی 
حمید رفیعیان

آرزو رفیعیان
حمیدرضا رفیعیان
محمدرضا رقائی
مریم رکن آبادی

فرزاد رمانی
احسان رمضانی پور

نام و نام خانوادگی
زهرا رمضان

کورش رمضان زاده
الیاس  رمضان زاده 

مهری رمضانی
محمد رمضانی

معصومه رمضانی
عطیه رمضانی
عزت رمضانی
مجید رمضانی
حسین رمضانی
شهاب رمضانی
حمید  رمضانی 
هادی رمضانیان

محسن رنانی
کرم رنانی ا

محسن رنانی
مجید رنجبر

حمیرا  رنجبر 
منصور رنجبریان
حسین رنجکش

محمدرضا رنجکش
راضیه رنجکش
حمیدرضا رنکی

رضا رهامی
حامد رهبری
مهال رهبریان

محمدرضا رهرو
مصطفی رهنما

محمد روان
آقای روانبخش

محبوبه روانبخش
سارا روح افزا

سیدمحمدنادر روح االمین
زهرا روح االمین
محسن روحانی
علیرضا روحانی

سید حسن روحانی
سیدمحمود روحانی

عارف روحانی
کبر روحانی ا

کیمیا روحانی
رضا روحانی

نام و نام خانوادگی
امیدرضا روحانی

فاطمه روحانی اصفهانی
رسول رودبالی
مینا روزبهانی

لیال روستا
حامد  روستا 
زهرا روستایی

غزاله روستایی
محمدرضا  روستایی 

فریده روشن
امیرصدرا روشن

روشنک روشن چراغ
سعید روشناس

پردیس روشنایی
محسن روشنی

مینو روغنی
مهدی ریاحی
تاجمیر ریاحی

محبوبه ریاحی
ماندانا ریاحی
محمد ریاحی
سوفیا ریاحی

ریاحی
میترا ریاحی فرد

میالد ریاحی نسب
فاطمه ریاحی منش

مهدی ریاضتی
 ریاضی

اعظم ریحان پور
میثم ریحانی

مرتضی ریحانی بزرگ
حدیث ریحانی فر
حامد ریحانی فر
مهین ریحانیان

فریناز ریخته گران
معصومه ریزی
علیرضا رئیسی
بهمن رئیسی
حسن  رئیسی

ابوالفضل رئیسی
نیوشا رئیسی

نگار رئوف

نام و نام خانوادگی
زهرا رئوفی

فاطمه رئوفی منش
علیرضا رئیسی
شهرام رئیسی
مهدی رئیسی
رامین رئیسی
آرش رئیسی

هوشمند رئیسی
هوشمند رئیسی

نیما رئیسی
زیبا زادگان
فریبا زادمهر
فریبا زادمهر

احمدزاده
فیلی زاده
طالب زاده
شریف زاده
وحیدزاده
پروین زاده
محمودزاده
احسان زاده
مهدی زاده
مجیدزاده
فریده زاده
فاطمه زاده
سامرزاده
امیدزاده

وحید شریف زاده
فاطمه زاده

امیرزاده
ع محمدعلی زار

ع فاطمه زار
ع رضا زار

ع آقای زار
ع ستاره  زار

ع زهرا زار
ع لیال زار
ع الله زار

ع امیرحسین زار
ع نوشین زار
ع حسن زار

ع پور نصرآبادی سهیال زار 166
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نام و نام خانوادگی
پریسا زارعان

ع چاوشی فاطمه زار
زیبا زارعی

طاهره زارعی
مریم زارعی
اعظم زارعی
مریم زارعی

سپیده زارعی
سحر زارعی

علیرضا زارعی
رضوان زارعی
حامد زارعی

دانیال زارعی
جعفر زارعی
آزیتا زارعی
رزیتا زارعی

محمد زارعی
هستی زارعی

محمدکاظم زارعی
شهربانو زارعی

احمدعلی زارعی
رضوان زارعی

امیرمحمد زارعی
مهدی  زارعی 
مجید زاقیان

محمد زاهدی
امیر زاهدی

محمد زاهدی
آرمین زاهدی
علی زاهدی

عفت زاهدی
زهرا زاهدی

علیرضا زاهدی رنانی
مهدی زاهدی فر
امیر زاهدی یگانه

مهدی زاین
صفیه زائری

مینا زائری اصفهانی
رضا زراعت

پیمانه زرتشت
الهه زرجام

مینا زرفر

نام و نام خانوادگی
امید زرفشانی
الهه زرفشانی

معصومه زرگران
محمد زرگرزاده
مرجان زریباف

مانی زرین
صالح زعفرانی

زهرا زفری
فاطمه زمانی

امیرحسین زمانی
رحمت اهلل زمانی

مجید زمانی
فرشته زمانی
کرم زمانی ا
زهرا  زمانی

حسینعلی زمانی
مهشید زمانی
حسین زمانی
مژگان زمانی
هادی زمانی

محمود زمانی
سعید زمانی
المیرا زمانی

محمدجواد زمانی
رضوان زمانی
جواد زمانی
امیر زمانی

سلیمان زمانی
مجید زمانی دهاقانی

زهرا زمانی زاده
اعظم زمانی سودرجانی

مجید زمانی شاتوری
محبوبه زنجانی
امیرحسین زند
طاها زندکریمی

مهسا زندی
جناب زندی
سعید زنگنه

تهمینه زنگنه
نسیم زنگنه

علیرضا زنگنه
حمید زهتاب

نام و نام خانوادگی
محمدحسین زهتاب

حسن زهدی
زهرا بیتانه
زهرا شمس

سلیم زهرکش
ابوالفضل زهری
مهدی زیبانژاد

زهرا زیبایی
علیرضا زیبایی نژاد

بهاره زیرکی
مهدی زین العابدین

بهنوش زینداری
امین زینل همدانی

مریم زینلی
علی زینلی
ناصر زینلی

عاطفه زینلی
اعظم زینلی
دکتر زینلیان
پگاه زینلیان

محمد زینلی پور
بتول زیودار

نغمه ژاله رویی اصفهانی
مهدی ژیانپور
شایان ژیان پور

مسعود ساجدی
هاجر ساجی

فهیمه سادات حسینی
سارا طلوعی

شهزاد ساروی
زهرا نشسته سازان

طاهره ساسان
مریم ساسان

شهره ساسانی
سلیمان ساسون
محمد ساعدفر
ندا ساعدی پور
محمد ساعی
کی سحر سا

شاهین ساالری
نسیم ساالری

محمد ساالری راد

نام و نام خانوادگی
محمدجواد سالک
قدرت اهلل سالک
محسن سالک
فهیمه سالمی

محمدحسین سالمی
محمد سام

سعید سامانی
خانم سامانی
عماد سامانی

امیرمسعود  سامانی
محمد سامانی

سعید سامانی مجد
سروش  سامع

منیره سامع
محمد ساوج
اسما ساوجی

امیرپارسا سبحانی
احسان سبحانی

امیرپارسا سبحانی
سپهر سبحانی
سجاد سبحانی
مهرداد سبزوار

فروغ اعظم سبزواری
منیژه سبزیان

ندا سپاهی
سپهر عشقی

محمد سپهری
مهرداد ستاری

نیکو ستاری
محسن ستاری
مسعود ستاری

محمد ستاری فر
آقای ستایش
بهروز ستایش

علیرضا  ستوده
مهدی ستوده فر
پروانه ستوده نیا
محسن سجاد
پروین سجاد
سعیده سجاد
مهرداد سجاد
هادی سجاد
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نام و نام خانوادگی
نجمه سادات سجادیان

مسعود سجادی
مجید سجادی
نازنین سجادی

علی سجادی
پریسا سجادیان
شادی سجادیان

علی سجادیه
الهه سجادیه
فروغ سجادیه

مصطفی سجادیه
سحر رسولی

زهرا سخاوت جو
عباس سخاوت جو

محمدحسین سخایی
فاطمه سیما سخایی

مهران سخایی
محمود سرابی

نیما سراج
احسان سراهیان

عباس سرایان
بهروز سرائیان

عسل سرجوقیان
زهرا سرشوق

مایده سرشوقی
محسن سرکانی

محمدرضا سرکه پور اصفهانی
عرفان سرکوب

زهرا سرلک
مرجان سرمدی زاده
محمدامین سروری

معین سروری دردشتی
مجتبی سروش

غالمرضا سعادت
حسنعلی سعادت

سمیرا سعادت
طاهره سعادت جو
مهال سعادت نژاد
زهرا  سعادتی نژاد
تیرداد سعیدی
سعید شهبازی
مظاهر سعیدی

نام و نام خانوادگی
خانم سعیدی
بهزاد سعیدی
آقای سعیدی

حسین سعیدی
بهزاد سعیدی

حبیب سعیدی
محسن سعیدی زاده

نگار سفاری
علیرضا سفیانیان

آیناز سفیدی
فاطمه سکوت
مجید سالمت

محمدرضا سالمت
ابراهیم سالمی

یداهلل سالمی قهدریجانی
احمدرضا سلجوقیان اصفهانی

مهدی سلحشور
فاطمه سلحشوری
نسیم سلحشوری
زهرا سلطان آقایی

محمدعلی سلطان الکتابی
محمدعلی سلطان الکتابی

سمیه سلطانی
امیر سلطانی

مرضیه سلطانی
میترا سلطانی
توران سلطانی
امید سلطانی
مهال سلطانی
زهرا سلطانی
نعیم سلطانی
رضا سلطانی
یسنا سلطانی

محمد سلطانی
مجید سلطانی

فاطمه  سلطانی 
افسانه سلطانی محمدی

موسی سلطانیان
مهدی سلطانیان

امیرحسین  سلطانیان 
حسن سلمانی
ناهید سلمانی

نام و نام خانوادگی
وجیهه سلمانی
شهناز سلمانی
حسین سلمانی
هانیه سلمانی
کبری سلمانی
علی سلمانی

جالل سلمانی
راضیه سلمانی زاده

رضا سلمانی زاده
علی سلمانیان

ایمان سلیمیان ریزی
حسن سلیمان 

محسن سلیمان زاده
وحید سلیمان زاده

زهره  سلیمانی
کوروش سلیمانی
محسن سلیمانی
محمد سلیمانی

معصومه سلیمانی
طاهره سلیمانی

زهرا سلیمانی
 سلیمانی

قدرت ا... سلیمانی
محدث سلیمانی
حسن سلیمانی
مهدی سلیمانی

آرزو سلیمانی
بهشاد سلیمانی
رقیه  سلیمانی 

مریم سلیمانی پور
مریم سلیمانی زاده

مسعود سلیمانی فرد
سعید سلیمی
اصغر سلیمی

یوسف سلیمی
فاطمه سلیمی
فاطمه سلیمی
هدی سلیمی

محمدرضا سلیمی
محسن سلیمی

کریم سلیمی
کبر سلیمیان ا

نام و نام خانوادگی
امین سلیمیان

هادی سلیمیان
اصغر سلیمیان
ندا سلیمیان

جواد سلیمیان
مهدی سلیمیان ریزی

زهرا سمامی
کبر سمساری لر ا
فریبا سمندریان

امیر سمیعی
سید حسین سنبلستان

سید شهرام سنبلستانیان
علی سنگ کشا

رامین سنمار
مسعود سنمار

محمد سهراب پور 
سپیده سهرابی
آقای سهرابی

ساجد  سهرابی
منصوره سهرابی

مریم سهرابی
مریم سهرابی
سعید سهرابی
سعید سهرابی

سید علی سهرابی
اعظم سهرابی راد

محمدحسین سهیلیان
محدثه سوادکوهی
حمیدرضا سواری
جمشید سورانی

سحر سوفسطایی
امیر سویزی

حامد سیارخلج
ایران  سیاری
اعظم سیامپور

عادله سیاه پوش
پیمانه سیاه پوش

پریسا سیچانی
نجمه سید برزانی

میر مجید سید ریاحی آذر
سید میالد سید شمالی
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نام و نام خانوادگی
میرمحمد سیدحاتمی

سیدحسن سیدحسینی
سیدمنصور سیدهندی

مسعود سیدی پور
پروانه سیالنی

نوشین سیم کش زاده
مهناز سینایی

محمدحسین سینی ساز
مهدی شادفر
خسرو شادکام
نعیمه شادمهر
رضا شاطری

کر محمدرضا شا
کران مهسا شا

کران مهدی شا
کری مهدیه شا
کری احسان شا
کرین فاطمه شا

صدیقه شالبافیان
ثنا شامحمدی

محمدرسول شامحمدی
گردی جابر شاملو دشت پا
گردی جابر شاملو دشت پا

محسن شاملی
جواد شانظری
 شانه ساززاده

ثمین شاه
زهرا شاه جالل الدین 
مجتبی شاه چراغی
اعظم شاه سواری

رضا شاه علی
شهال شاه محمدی

فرزانه شاه محمدی
علیرضا شاه محمدی

نسرین شاه والیتی
فهیمه شاه والیتی
محراب شاه پروری

مریم شاه پوری
حسین شاهچراغی

خ اصفهانی ملیحه شاهر
حسین شاهرودی
مهری  شاهزیدی

نام و نام خانوادگی
ایمان شاهزیدی

سید بهنام شاهزیدی
سید محمدحسن شاهزیدی

مهری شاهزیدی
مریم شاه سنایی

محمدرضا شاهسوند
آرام شاهسوندی
عقیل شاه علی

احسان شاهمرادی
محمد شاهمرادی

علی شاه نظری
ریحانه شاه نظری
محمد شاهنگی

مهدی شاهوردی
طاهره شاهوردی

ناهید شاهی
امیر شاهی

مهدی شاهی
زهرا شاهی

نسرین شاهی
امین شاهی

شکوفه شاهی
شب شاهین

نوشین شاهین
محمد شاهین فر
مهرداد شاهینی

احمد شاهیوندی
علی شایان

محمد شایان نژاد
عباس شایان نژاد
آقای شایستگی
مهین شایسته
مهدی شایق
بنفشه شبان

حمید شب انگیز
محمد شبانی

محمدرضا  شبانی
زهره شبانی
زهرا شبانی

هاجر شبانیان
سید علیرضا شبکی سازی

البیس شبالت

نام و نام خانوادگی
رضا شجاعی

بهروز شجاعی
مهسا شجاعی

ابراهیم شجاعی
آقای شجاعی
سمیه شجاعی

محمدرضا شجاعی ابری
احمد شجاعی فرد

شکوفه شجاعی منش
اعظم شجایی
صدیقه شرافت
عرفان شرافت
محمد شرافت
پریسا شرفی

محمد شریعتی
فریبرز  شریفیان 

سهیال شریعت
فاطمه شریعتی
محمد شریعتی

مریم شریف
رضا  شریف

مهدی شریف
حمید شریف اصفهانی

حمیدرضا شریف اصفهانی
فاطمه شریف اصفهانی

آرزو شریف زاده
اشرف شریف زاده

محمد شریف شاهی
ابراهیم شریفی

دینا شریفی
فهیمه شریفی
شیوا شریفی

مرضیه شریفی
محمد شریفی
حسن شریفی
گیسو شریفی

حمیدحاجی شریفی
قاسم شریفی
فرهاد شریفی
سمیرا شریفی
زهرا شریفی
آرزو شریفی

نام و نام خانوادگی
امید شریفی

غالمحسین شریفی
مریم شریفی

علیرضا شریفی
احسان  شریفی 

فاطمه زهرا شریفی زاده
محمد شریفی نژاد

زهره شریفیان
زینب شریفیان
سعید شریفیان
میثم شریفیان
خانم شعبانی

مرتضی شعبانی
ناصر شعبانی

طاهره شعبانی
علی شعبانی

علی شعبانی فر
الهام شعله

محمد شعله
مهشید شعیبی
مهران شعیبی

محمود شعیبی
علی شفیعی دارافشانی

فریده شفیع زاده
حامد شفیعی
حامد شفیعی
شهرام شفیعی
مریم  شفیعی

فاطمه شفیعی
زهرا شفیعی

منیره شفیعی
محمد شفیعی

محمد ابراهیم شفیعی
ابراهیم شفیعی

شیما شفیعی
مژگان شفیعی

فرنگیس شفیعی
محمدعلی شفیعی

علیرضا شفیعی
رعنا شفیعی

نصراهلل شفیعی
مهدی شفیعی
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نام و نام خانوادگی
حیدر شفیعی
رضا شفیعی

مهناز شفیعی
محمد شفیعی
حسن شفیعی
کوشا شفیعی

اسماعیل شفیعی
مرتضی شفیعی

حسین شفیعی گل
حمیدرضا شفیعی نیکو

مرضیه شفیعیان
نورا شفیعیان

زهره شفیعیون
امیرعلی شفیعیون

سعید شکوهی
علی اصغر شکراللهی

آرین شکرالهی
علی شکرانی

یحیی شکرانی
زهرا  شکرانی 

احمدرضا شکرآمیز
طاهره شکری
علی شکری

یونس شکیب زاده
حمیدرضا شماعی
ناهید شماعی زاده
حمیدرضا شمس

جالل شمس
امیر شمس

منصور شمس
امین شمس
ژیال شمس

ایمان شمس
جالل شمس

مسعود شمس
بهروز شمس

اسماعیل شمس آبادی
مجید شمس الدین
سمانه شمس علی

جواد شمس مورکانی
آقای شمسایی

علی شمسی

نام و نام خانوادگی
نسرین شمسی
محمد شمسی

سجاد شمسی مورکانی
لیال شمشیری

حمید شمعانیان
ربرت شمیان

مهدی شمیعی
علیرضا شهاب

الهه شهابی
احسان شهابی
شهاب شهابی
متین شهامت

حمیدرضا شهباز
زهرا شهبازی

فاطمه شهبازی
حسین شهبازی

مصطفی شهبازی
حدیث شهبازی
شهباز شهبازی
حمید شهبازی
دانیال شهبازی

علی شهبازی
شکوفه شهبازی
مرضیه شهبازی

محسن شهدادیان
امیرمسعود شهرام نیا

آرمین شهرانی
مهرداد شهرضایی
عباسعلی شهرکی
ثمین شهریاری
سارا شهریاری
جواد شهریاری

علیرضا شهریاری
مهدی شهشهانی
مولود شهشهانی
علیرضا شهنام نبا

خشایار شهنواز
سیدحسین شهیدی

مجید شهیدی
بابک شهیدی

مجید  شهیدی 
محمدرضا شهیدی فر

نام و نام خانوادگی
پریا شهیدی نیا

عمار شهیر
احسان شهیر

مریم شورشینی
صالح الدین شوشتری

محمود شوشتری
زهرا شوشتری

مرجان شوشتری
مجتبی  شیرعلی 

علی شیخ
محمدرضا شیخ ارپناهی

شهریار شیخ نسب
سمانه شیخان
نبی اله شیخانی
نسرین شیخانی
الهام شیخانیان

مهدی شیخ سجادیه
صدیقه شیدایی

محمدرضا  شیرازی
سعید شیرازی
شهروز شیرازی

حشمت اهلل شیرازی
بابک شیرازیان
سامره شیران

سروش شیران
زهره شیرانی

مرضیه شیرانی
رامین شیرانی
مریم شیرانی
ملوک شیرانی
آرش شیرانی
آزاده شیرانی
شهره شیرانی

امیرعباس شیرانی نژاد
مصطفی شیربان

عباس شیردل
حمیدرضا شیرروحی

علی شیرزادی
میثم شیرکش

سیاوش شیرمحمدی
کبر شیرمحمدی ا
مرضیه شیروان

نام و نام خانوادگی
پیمان شیروانچی

حمید شیروانی
عطیه شیروانی
هاله شیروانی

علیرضا شیروانی
مرضیه شیروانی
حسن شیروانی

محسن شیروانی
پری شیروانی
مسعود شیری
محمد شیری

محمدحسن شیری
اعظم  شیریان
احسان شیریان

مرتضی شیرین پرور
صادق صابری

معصومه صابری
فریده صابری

مهراب صابری
حمید صابری
خدایار صابری
زهرا  صابری

علیرضا صابری
بهجت صابری
جالل صابری

احمدرضا صابری
مرضیه صابری
حسام صابری
علی صابری

احمد صابری
حسین صابری دهکردی
مهران صابریان بروجنی

صبا صاحب محمدی
علی صاحبان

محبوبه صاحبان
سعید صادقانی

امیرمحمد صادقپور
فرحناز صادق زاده

حیدر صادقی
عبدالعلی صادقی

قدرت صادقی
پروین صادقی 170
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نام و نام خانوادگی
بیتا صادقی
اسما صادقی

معصومه صادقی
عزت صادقی
زهرا صادقی

محمود صادقی
جعفر صادقی
لیال صادقی

محمدحسین صادقی
مریم  صادقی
سحر  صادقی
محمد صادقی
اسما صادقی
سعید صادقی

حسین صادقی
پروانه صادقی

معصومه صادقی
توران صادقی
حمید صادقی
رسول صادقی

محمدرضا صادقی
اعظم صادقی
الهه صادقی

مهدی صادقی
سارا صادقی

هاشم صادقی
بهروز صادقی

صدیقه صادقی
محمد صادقی

حمیدرضا صادقی
بهار صادقی
زهرا صادقی

حسین صادقی
محمدتقی صادقی

حمید  صادقی 
احمد  صادقی 

علیرضا صادقی 
علیرضا صادقی افجدی
فهیمه صادقی سرارودی
مهران صادقی محمدی

حسین صادقی میرلطف اله
نرگس صادقی نیا

نام و نام خانوادگی
محمود صادقی نیا

بابک صادقیان
ناهید صادقیان
مجید صادقیان

علیرضا  صادقیان
غالمحسین صادقیان

خانم صادقیان
عصمت صادقیان

آذر صادقیان
مطهره صادقیان
حمید صادقیان
سوگل  صارمی
علیرضا صاعد

داوود صافی دستجردی
محسن صالح
نبی صالح زاده
جواد صالح زاده
میالد صالحی
پرویز صالحی

سیدسینا صالحی
علی صالحی
لیال صالحی
یلدا صالحی

 صالحی
حجت اهلل صالحی

احسان صالحی
فرخنده  صالحی
عباسعلی صالحی

امیرحسین صالحی
سیدرضاموسوی صالحی

هدیه صالحی
مهدی صالحی
منیره صالحی

مرتضی صالحی
سهیال صالحی
کمند صالحی

کامران صالحی
سیدزین العابدین صالحی

فروغ صالحی
پوران صالحی
صادق صالحی
مهرداد صالحی

نام و نام خانوادگی
جلیل صالحی

محمدصادق صالحی
امیرحسین صالحی

جواد صالحی
علیرضا صالحی
بهروز صالحی 

حنانه صالحی منش
غالمحسین صالحی منش

امیرعباس صالحیان
لیال صالحی فرد
مرتضی صامتی
مجید صامتی
حمید صانعی
فاطمه صائبی

هادی صبا
محمود صباغ
مهری صباغی

نعمت ا... صباغی
مرتضی صباغی رنانی

رضا صباغی فر
هدی صبری
آقای صبوحی
طاهره صبور

نرگس صبوری
گرد زهرا صحرا

مجید صحرایی
کبریا صداقت

سولماز صدراالشرافی
یوسف صدرعاملی

سید آرمین صدرعاملی
ثریا صدرنیا

محمدمهدی صدرهاشمی
سجاد صدری
نصرت صدری

زهرا صدری
سعید صدری
لیال صدریان
رضا صدیقی
آریانا صدیقی

محمد صدیقی
مهدی صدیقی

محمدعلی صرامی

نام و نام خانوادگی
محمود صرامی
احمد صرامی
مریم صرامی

عزت اهلل صفار
حمید صفارنژاد
بابک صفاری
علی صفایی

محسن صفایی
شاهین صفایی
مجتبی صفایی
سمانه صفاییان
محمد صفائیان

نرجس  صفائیان 
آتنا مالئک صفت

فوزیه صفدری
جواد صفدری
سمیه صفدری

افسانه صفدری دهقی
لیال صفدریان

غالمرضا صفدریان
هدایت صفر

ابوالقاسم صفرپور
مهدی صفرزاده

خلیل صفری
وحید صفری

حمیدرضا صفری
روح اهلل صفری
عاطفه صفری
آزاده صفری

محمود صفری
محمدتقی صفری

الله صفری
خسرو صفری
مهرداد صفری

محمدعلی صفری
فرشته صفری
آقای صفری
زهرا صفری
سحر صفری
جواد صفری
رضا صفری

رحمن صفری
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نام و نام خانوادگی
علی صفریان
امیر صفوی

بدری صفوی
سحر صفوی
احمد صفی

محمدمهدی صفی
المیرا صفی
زهرا صفیان

حمید صفیان
ملیحه صفیان

حمیرا صفی قلی
یوسف صلواتی

امیرحسین صلواتی
نیلوفر صلواتی
نسیم صلواتی
شمیم صلواتی
وحید صلواتی
حمید صلواتی

سهیل صمدانیان
محمودرضا صمدی

سیما صمدی
محمودرضا صمدی

قهرمان صمیمی
سعیده صمیمی
مهین صمیمی

هادی صنایعیان
مهناز صنعتی

محمدرضا صنعتی
مهرداد صنیعی

عباس صنیع زاده
احمدرضا صهبایی

محمود صولتی
مهران صیاد

اسماعیل صیامپور
زهرا صیدالی جوانمردی

صحرا ضرغام
رضا رضوانی
کبر ضیا علی ا

اعظم ضیاءبخش
کیمیا  ضیایی
محمد ضیایی
فرحناز ضیایی

نام و نام خانوادگی
خسرو ضیایی زردخشویی

خ ضیایی مقدم شاهر
احسان ضیائی
محمد طالبی
امید طالبی

محمد طالبی
کرم طالبی ا
زیبا طالبی

حسین طالبی
احترام طالبی
مجتبی طالبی

باران طالبی
حمید طالبی

مجید طالبی ترکمانی
علی اصغر طالع پور

مهدی طالقانی
مهدی طاهرپور
طیبه طاهرزاده

محمدحسین طاهرزاده
منیر طاهرزاده

علی طاهرزاده اصفهانی
سیدمحمد طاهرفر

ناصر طاهری
احمدرضا طاهری

شهناز طاهری
فرحناز طاهری
ناصر طاهری
امید طاهری

محسن طاهری
مژگان طاهری
حسین طاهری
فاطمه طاهری
مریم طاهری

راضیه طاهری
مهدی طاهری

غالمعلی طاهری نژاد طیبی
زهرا طاهری نسب

محمدیوسف طاووسی
الهه طاووسی

وحید طاووسی
مریم طائف نیا

نیلوفر طباخ

نام و نام خانوادگی
احسان طباطبایی
محسن طباطبایی

سید کاظم طباطبایی
منیژه طبیبی

ناهید طرفه نژاد
کسار محمدمهدی طریقت خا

رویا طغرایی
آرین طغرایی
مریم طغیانی
علی طغیانی
مهناز طغیانی

شیرین طغیانی
امید طغیانی

کوب مرتضی طال
فرشته طالیی

محمدرضا طالیی
امیر طهرانی

کبر طهماسبی ا
مریم طهماسبی

محسن طهماسبی
علی طهماسبی بلداجی

علی طوقیان
سیدعلی طیب

علی طیب
مصطفی طیبی
عماد ظباطی

محمدجواد ظریف
باران ظفری

علی محمد ظهرابی
مهرداد ظهرابی رنانی

زهره ظهیری
زهرا ظهیری

سروش عابدزاده
نسرین عابدی
پروانه  عابدی
علیرضا عابدی
مهدی عابدی
زینب عابدی
زهرا عابدی

هاشم عابدی
یاسمن عابدی
اشرف عابدی

نام و نام خانوادگی
مسعود عابدی
صادق عابدی
علیرضا عابدی
احسان عابدی
حسین عابدی

احمدرضا عابدی پور
سعید عابدیان
نگار عابدیان

خانم عابدینی
محسن عابدینی

م عادل
بهروز عادل دهنوی

زهرا عادل نیا
آمنه عادلی
الهام عادلی

علی عاشقی حسین آباد
حسن عاطفت پیشه

محسن عاطفی
مرتضی  عاطفی نیا 

حسین عالمی
میثم عالی محمودی

سید مهرداد عاملی
سیده مریم عاملی

رامش عبادی
مجتبی عبادی
مهسا عبادیان
زهرا عباس زاده

سمیه عباس زاده
علیرضا عباس زاده

حسین عباس زاده خمارلو
اعظم عباس علیزاده

کرم عباسعلی زاده ا
علی  عباسی
بتول  عباسی
منیژه عباسی
مریم عباسی
الهه عباسی

عباس عباسی
حمیدرضا عباسی

میعاد عباسی
جواد عباسی
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نام و نام خانوادگی
رضا عباسی

نسیم عباسی
سینا عباسی
زهرا عباسی

حمید عباسی
نوشین عباسی

الهه عباسی
مهدی عباسی

امیر عباسی
سعید عباسی

مهرداد عباسی بروجنی
معصومه عباسی بهاران
صدیقه عباسی جندانی

علی عباسی وند
عزت عباسیان

کبر عباسیان علی ا
سهیال عباسیان

لیال عباسیان
فاطمه عباسیان
امیررضا عباسیان

کبر عباسیان ا
مهدی عبائی

علی عبداهلل نژاد
مریم عبداللهی

مرتضی عبداللهی رنانی
مهدی عبداللهی
محمد عبداللهی
مرضیه عبداللهی
فروزان عبداللهی
عباس عبداللهی
آناهیتا عبداللهی

حمیدرضا عبداللهی
صبا عبداللهی

نجمه عبداللهی
مسعود عبداللهی تشنیزی

حسین عبداله
افشین عبدالهی
پرستو عبدالهی

صدیقه عبدالهی
محمد عبدالهی
ناصر عبدالهی

نرگس عبدالهی

نام و نام خانوادگی
غالمرضا عبدالهی
علیرضا عبدالهیان

فتاح  عبدالی 
علی عبدامامی
علی عبداللهی

ولی اهلل عبداللهی
محمد عبداللهی

امین عبدلوند
هومن عبدلی 

علی عبدلی
ایمان عبدلی

امیرحسین عبدی
امیرحمزه عبدی پور

آمنه عبودی
فاطمه عبیری
عرفان عثنی
الهه عدالت

الهام عدالت خواه
مهدی عدالت خواه
اسداهلل عدالت پناه
میالد عدالت خواه

امین عدیلی
یونس عذرخواه

سیدمحمدرضا عراقی نواز
بهاره عرب

فرشته عرب
مریم عرب

ایسان عرب پور
بهرام عرب جعفری
علی عرب لودریچه

بهناز عرب زاده
پریا عرب زاده

فرزانه عربستانی
پویا عربی

مریم عرفان
مجید عرفان منش

سیروس عرفانی جزی
شهره عزتیان
حسین عزیز

شهرزاد عزیزان
مرضیه عزیزان
شراره عزیزان

نام و نام خانوادگی
محمدعلی عزیزی

ملینا عزیزی
هاجر عزیزی
جابر عزیزی

سمیه عزیزی
فاطمه عزیزی

رقیه عزیزی
معصومه سادات عزیزی

عباس عزیزی
مبینا عزیزی
میثم عزیزی
کره آیدا عسا

کره حسن عسا
خلیل عسکرپور

احسان  عسکرزاده الله زاری 
ابوالقاسم عسکری
حمیدرضا عسکری
محسن عسکری

مصطفی عسکری
بهاره عسکری

مسیح عسکری فرد
رضا عسگری

شهربانو عسگری
رویا عسگری

سمیه عسگری
حمید  عسگری

مصطفی عسگری
سمانه عسگری

علی عسگری
سیمین عسگری
محدثه عسگری
سعید عسگری
کرم عسگری ا

نرگس  عسگری 
رویا عسگریان
مرتضی عشقی

زهرا عشقی
محمدرضا عشقی نژاد

سمانه عشوریان
مائده عصارزادگان
سمیرا عصمت پناه

محمود عضدی

نام و نام خانوادگی
محمدامین عطاران

مریم عطارد
حمیده عطافر
میترا عطایی

عباس عطایی
عطایی عطایی

محمدصادق عطایی
سید مسعود عطائی

نیلوفر عطائی مهر
صدیقه عطریان

خسرو عظیما
خوشه عظیم پور تبریزی

خانم عظیمی
حسن عظیمی
زهرا عظیمی

صدیقه عظیمی
رویا عظیمی
علی عظیمی

وحید عظیمی پور
مهدی عفوری
مهرداد عقیلی

سیدمسعود عقیلی
مریم عقیلی

مهدی عالءالدینی
سید مهدی عالالدینی

فریناز عالمت ساز
امیرعلی  عالمه

علی عالمه
زهرا علمداری
شهریار علوی

سیدمنصور علوی
رضا علوی
آذر علوی
نادر علوی

مائده علوی
سید علوی

رامین علوی 
قدم علی

هادی علی
کبری سارا علی ا
کبری کبر علی ا ا

کبری مجید علی ا
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نام و نام خانوادگی
کبری مسیح علی ا

محمدعرفان علی باالیی
مسعود علی بیگی

مریم علی بیگی
ایمان علی پور

عاطفه علی حسینی
پارسا علی خاصی

سارا  علی شیر
مهری علی عسکری

مسعود  علی عسگری 
معصومه علی گل فروشان

علی علی نژاد
سارا علی نژاد

بتول علی نقیان
اعظم علی نقیان

تقی علیان
محسن علیان

 علیان
زینب علیان
حمید علیان
عاطفه علیان
مژده علیان

احمد علی آقاجان
صدیقه علیپور

ابوالفضل علیپور
مجید علی تبار
زهرا علیجانی

پروین علیجانی
مرتضی علیجانی رهنانی

عباسعلی علی خاصی
مژگان علیخانزاده

مریم علیخانی
مهدی علیخانی

محبوبه علیخواستی
اختر علیدوستی

مریم علی رحیمی
علی علیزاده

محسن علیزاده
فرشته علیزاده
مجید علیزاده
رامین علیزاده 

رها علینژاد

نام و نام خانوادگی
فاطمه علینقیان
جمال علینقیان

صبا عمادی
دانیال عمادی

 عمادی
محبوبه عمادی

ویدا عمادی
سیداحمد عمادی پور

سهیل عمرانی
جالل عمرانی
آقای عمرانی

سهیل عمرانی
سید جالل عمرانی

صادق عموچی
آذین عموزیدی

محمدعلی عموزیدی
علی عموشاهی

محمد عموشاهی
محسن عموشاهی
منصوره عمومهدی

امیر عمومی
احمد عمیدزاده

محمدهادی عنایتی
 عنایتی

محمد عنایتی نیا
منیژه عندلی
زهرا عندلیب

حامد عندلیب
محمد عیدی
سجاد عینی

شهریار عیوضی
رضا غدری

عزت غدیریان
حسین غربی

محمدرضا غروی
سودابه غریب زاده

ندا غزلباش
امید غفارپسند
فرشاد  غفارزاده

غفار  غفاری
سلمان غفاری
مرجان غفاری

نام و نام خانوادگی
علی غفاری
مریم غفاری
آزاده غفاری
شهال غفاری

سلمان غفاری
علیرضا غفاری

شهناز غفاری زاده
شهناز غفاری زاده

محمود غفرانی
اشرف غفوری
مریم غفوری
علی غالم پور

منیره غالم جعفری
مهدی غالمعلی پور
محمدرضا غالمی

سوفیا غالمی
زهره غالمی
سحر غالمی
علی غالمی

 غالمی
علیرضا غالمی

زهرا غالمی
فریناز غالمی
شهرام غالمی

مرتضی غالمی
مهدی غالمی

داریوش غالمی
یسنا غالمی
روح غالمی

حسین  غالمی 
 غالمیان

فرشته غالمیان پور
سعید غیابی
فائزه غیاثوند

نیما غیاثی نژاد
محمد فاتح پور
مهرزاد فاتحی
امراهلل فاتحی
فاطمه فاتحی

غالمرضا فاتحی
محسن فاتحی
محمد فاتحی

نام و نام خانوادگی
الهه فارسانی
زهره فارسی
غ محسن فار
مسعود فاضل
محمد فاضل

محمدرضا فاضلی
نعمت اهلل فاضلی

الله فاضلی
راحیل فاضلی
فاطمه فاضلی
مهدی فاضلی

پ. فاضلی
الله فاضلی

عرفان فاضلی
علی فاضلی

قدرت فاضلی
عطیه فاطمی

مهیال فانی
مریم فایضی
نجمه فتاح

حیدرعلی فتاحی
نوید فتاحی
زهره فتاحی
بهنام فتاحی
رامین فتاحی
علی فتحی

مریم فتحیان
پریا فتحی
علی فتحی

سمیرا فتحی
مهدی فتحی

رویا فتحی
ناهید فتحی

ناصر فتحی نیا
رضا فتوح

محمد  فتوحی
محمدنادر فتوحی

ماهان فخاری
محسن فخاری
محمد فخاری

فرزانه فخراللهی
نیما فخرالمباشری 174
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نام و نام خانوادگی
محمد فخرنیان

محمد فخری
خدیجه فخری
جمشید فخری

رشید فخری
حمیدرضا فخری

مهران فداء
عبدالرضا فدایی

فهیمه فدایی
نرگس فدایی

اسحاق فدایی
فرامرز فدایی
زهرا فدایی

ابراهیم فدائی
نسرین فدوی
سعید دانش فر

سیمافر
حامدفر
رضافر

محمد صدرافر
زهرافر

حسن فر
محمدطه فر
سینا فراروی

فاطمه فرازبخت
امیر فرازنده

شکوفه  فرازنده مهر
علی محمد فراست

علیرضا فراست
فهیمه فراست

محمدرضا فراست پور
حسن فرامرزی

غالمرضا فرامرزی بابادی
نوراهلل فرامرزی بابادی

مسعود فرانقش
تقی فراهانی

ج زاده شراره فر
ج زاده سودا فر

ج اهلل فر
مریم فرجی
فریبا فرجی

مسعود فرجی

نام و نام خانوادگی
رسول فرجی

ح آبادی پیمان فر
ح وشی محسن فر

خ پور غزاله فر
هدا فرخزاد
مریم فرخی
محمد فرد
مائده فرد

محمدحسین فرد
بهزاد فرد

محمود فرد
احسان فرداصفهانی 

ندا فردافشاری
مسعود فردوسی
احسان فردوسی

ندا فردوسی
شهریار فرزامفر

روزبه فرزان
محسن فرشته نژاد

پروین فرقانی
سحر فرقانی
علی فرقانی
هاجر فرقانی

محمد فرقانی
احمد فرقانی

مقداد  فرقانی 
حامد فرهادی
نوید فرهادی

فرهاد فرهادی
مجتبی فرهادی

احمد فرهادی زاده
مهرداد فرهادیان
نسرین فرهادیه
شکوفه فرهمند
نبی اله فرهمند
ایمان فرهمند

امیرحسین فرهمندراد
فرنوش فرهنگ
حمید فرهودفر

احمد فروتن
علیرضا فروتن

فرناز فروتن

نام و نام خانوادگی
فرناز فروتن راد
فرحناز فروری
روزبه فروزان

هادی فروزان بروجنی
محمدامین فروزش

حسین فروزش
حمزه فروزمند
سینا فروزنده
سید فروشانی
مریم فروغی
فرهاد فروغی
فرزاد فروغی
سعید فروغی

افسانه  فروغی
مهدی فروغی

محمدعلی فروغی
آقای فروغی
زهرا فروغی

اصغر فروغی ابری
مهدی فروغی پور

مریم فروهان
فرشاد فروهان
امیرفربد فرید

زاهد فریدونپور
گوهر فریدونی
زهرا فشارکی

مجید فصیحی
ناهید فضایلی
رحمت فضلی

علی فضلی زاده
جواد فضیلت پور

محمد  فضیله
عرفان فقیه ایمانی

کرم فقیهی ا
حامد فقیهی

محمد فقیهی
محمد حسن فقیهی

محمد فقیهی مقدس
 فکاری

مجید فالح
مهدی فالح

سیداحسان فالح احمدی

نام و نام خانوادگی
اشرف فالحتی
زهرا فالحتی

فاطمه فالحتی پور
سجاد فالحی

ک فالحی چشمه کبودی رونا
سعید فالحیان
ثریا فالحیان

غالمعلی فنایی
مهدیه فنائی
بهنام فنرکش
احسان فهامی

زهره فوده
احسان فوالدچنگ

مینا فوالدگر
محمدرضا فوالدی

رسول فوالدی
اعظم فوالدی

علیرضا فوالدی نژاد
عزت فیاض

سیمین فیاض
زهرا فیاض

حمیدرضا فیاضی
رویا فیروزی

اسداهلل فیروزیان
المیرا فیض الهی

زهرا فیض نیا
فاطمه فیضی
سعید قِائمی
خانم قادری

محمدصالح قادری
سرور قادری

محمد قادری
مصطفی قادریان

سید مصطفی قادریان
ولی قاراخانی

احمد قاراخانی
زهرا قاراخانی
مریم قارونی

نیما قاری
رضا قاسم پور

حمیدرضا قاسم زاده
ناهید قاسم پور

پیوست

175

ان
فݠه

ص
ݠهر ا

 ش
مع

جا
ۀ 

ام
برن

ل 
ۀ او

حل
مر

ش 
زار

ݡگ



نام و نام خانوادگی
محمد قاسم پور

آذر قاسم زاده
سجاد قاسم زاده
ابراهیم قاسمی
خدیجه قاسمی

محمدرحیم قاسمی
محمدرضا قاسمی

زهرا قاسمی
مسعود قاسمی

محمدعلی قاسمی
رسول قاسمی
مجید قاسمی
زهرا قاسمی

وحید  قاسمی
الهام  قاسمی

مهرداد قاسمی
رجبعلی قاسمی
انسیه قاسمی
آرمین قاسمی

مجتبی قاسمی
حمید قاسمی

آرزو قاسمی
حسن قاسمی

ابوالفضل قاسمی
فریبا قاسمی
کبر قاسمی ا

صفرعلی قاسمی
حوا قاسمی

محدثه قاسمی
لیال قاسمی

پروین قاسمی
مهدی قاسمی

معصومه قاسمی
مریم قاسمی

ابراهیم قاسمی
عبداهلل قاسمی
شهره قاسمی
راحله قاسمی

صادق قاسمی
سمیرا قاسمی
راضیه قاسمی

حجت اله قاسمی

نام و نام خانوادگی
مجید قاسمی

مهدی محمد قاسمی
حسین قاسمی

مجتبی  قاسمی 
رضا قاسمی اسکندری

محسن قاسمی برسیانی
محمدصادق قاسمی پزوه

اصغر قاسمی کیا
آرش قاسمیان

امیرمحمد قاسمیان محمدی
آقای قاسمی کیا
اصغر قاسمی کیا
قاسمیه قاسمیه
فریناز قاضی زاده

احسان قاضی عسگر
محمدحسن قاضی زاده

شهناز قاضی زاهدی
سلمان قاضی عسگر

زهرا قاطعی
حسین قاعدی

محمدرضا قانعی
حمیدرضا قانعی

بهرام قانعی
حسین قانونی
نفیسه قانیان
مائده قایدی
عفت قایدی

صفر قائدرحمتی
مرضیه قائدرحمتی

الهه قائدی
فاطمه قائدی

رحمت اهلل قائدی
رضا قائدی

مهدیه قائم مقامی
زهره قائمی
زهرا قجاوند
مریم قجاوند
زهرا قجاوند
سارا قجاوند
افروز قجری
امیر قدسی

سیامک قدسیانی

نام و نام خانوادگی
نازنین قدوسی

سمیرا قدوسی پور
علیرضا قدوسی نژاد

حمید قدیری
علی قدیری

راضیه قدیری
پارسا قدیری

محمدهادی قدیری
الهام قدیریان
علی قدیریان

معصومه  قدیم خانی
مصطفی قراخانلو

فرهاد قربان
سمیر قربان خانی

یلدا قربانی
منصوره قربانی
مسعود قربانی
حسین قربانی
حمیده قربانی

علی قربانی
محمد قربانی

محسن قربانی
مهدی قربانی
محمود قربانی

زهرا قربانی
علیرضا قربانی
محمد  قربانی 
فتانه قربانیان
مهری قربانیان

مجتبی قربانیان
جواد قربانیان

مهدی قربانیان
حامد قربانیان
زهرا قرتبیراد

مجتبی قرچاهی
سید علی قرشی

پویا قرغانی
فرزاد قریشی

بصیرت قریشی
نگارسادات قریشی

اشرف قریشی
علیرضا قریشیان

نام و نام خانوادگی
زینب قزاقی
علی  قزوینی

جلیل قسمت الدهر
حامد قصری

محمدحسین قضاوت
محمد قضاوی
میثم قضاوی

محمدوحید قضاوی
ریحانه قضاوی
مهرداد قضاوی
مجید قضاوی
ناصر قضاوی
جعفر قضاوی

عباس قضاوی
محمود  قلعه نویی

محسن قلمکاریان نژاد
مریم قلی پور
علی قمبریان

فاطمه قمشه ای
امیر محمد قمی

حمید قنادنیا
 قنادی

امیر  قنبری
محمدرضا قنبری

فاطمه قنبری
محمد قنبری
مریم قنبری

سیمین قنبری
محسن قنبریان
ریحانه قنبریان
دالرام قندهاری

حمیدرضا قندهاری
زهره قندهاری

محمدحسین  قندهاری
 قندهاری
 قندهاری

ریحانه قندهاری
نرگس قندی
علی قهرائی

محبوبه قهرمان
جواد قهرمانی
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نام و نام خانوادگی
محمد قهقرایی
زیبنده قوامی
سمیه قوچی
علیرضا قوی
الهه قیامی

آمنه قیصری
مرتضی قیصری
علیرضا قیصری
مریم قیصریان

مهناز قیصریه ها
امیرحسین قیصی زاده

سمیه کریمی
مجتبی کریمیان
احسان کاخانی

کریس کارابدیان
نسرین کاردانی

بهار کاردانی
نسرین کاردانی اصفهانی

هدا کاردوانی
سعید کارگر

زهرا کارگری
محسن کارونی

زهرا کارونی
علی کازرونی

نرگس کازرونی
محمد کاسب
ساسان کاشف

 کاشفی
زهرا کاشفی
مریم کاشی
امین کاشی

غالمرضا کاظمی
فاطمه کاظم

مینا کاظم زاده
موسی کاظم زاده
الهام کاظم زاده

آقای کاظمی
رجبعلی کاظمی
اعظم کاظمی

محمدرضا کاظمی
مرضیه کاظمی

غالمرضا کاظمی

نام و نام خانوادگی
افسانه کاظمی
حمید کاظمی
پریسا کاظمی

مرتضی کاظمی
مسعود کاظمی

زهره کاظمی
کبری کاظمی

ابراهیم کاظمی
فاطمه کاظمی

خدیجه کاظمی
طاهره کاظمی

همت علی کاظمی
کیمیا کاظمی
جواد کاظمی

روح اله کاظمی
غالمرضا کاظمی
مرضیه کاظمی
سمیرا کاظمی

مهدی  کاظمی 
محمدحسین کاظمی نسب

محسن کاغذچی
علی کاغذگران

مجید کافی
کایی علی کا

رسول کامرانی
امین کامرانی
مهوش کامروا
حسن کامالن
بهناز کاملی

مهداد کاملی
برات کاملی
بهنام کاملی
لیال کاوشی
فائزه کاوه

شهین کاوه
رامین کاویان
رامین کاویان
اردشیر کاویان
شهین کاویان
آقای کاویانی
فریدون کاید

باران کایدزاده

نام و نام خانوادگی
برسام کایدزاده
بابک کایدزاده

سونا کبریایی زاده
فاتح کبیری

عفت  کبیری
زهرا کبیری

پریسا کبیری
رسول کبیری
مهرداد کبیری
مجید کتیرایی

محمدحسین کثیری
افسانه کدخدایی

زهرا کدخدایی
مهدی کدخدایی
داوود کدخدایی
مهران کدخدایی
مژگان کدخدایی

امیر کدخدائی
مریم کراری
سمیه کراری
جواد کرباسی

حسین کرباسی
عباس کرباسی زاده

علی کرباسی زاده
آقای کرباسیون
امید کربکندی

حسین کرخه پورمینایی
طیبه کردآبادی
محمد کردآبادی
وجیهه کرداریان

میالد کردانی
محمدمهدی کردبچه

آقای کردی
مریم کرمانی
ژاله کرمانی

یاسمین کرمانی
ژاله کرمانی

حسین کرمانی
مهسا کرمانی
علی کرم پور

محمدرضا کرمعلیان سیچانی
ناصر کرمی

نام و نام خانوادگی
مریم کرمی
سعید کرمی
وحید کرمی

وجیهه کرمی
محسن کرمی
محمد کرمی
سمیرا کرمی

مسعود کرمی
امیرحسین کرمی
نرگس کروندی
فرهاد کروندی
علیرضا کرونی
زهره کریمی

بهزاد کریم پور
رضا کریم زاده
علی کریم زاده

مجید کریم زاده
صدیقه کریم زاده
کامیاب  کریم پور
آقای کریم زاده

محمدرضا کریم زاده
عبدالرسول کریمی

هادی کریمی
مریم کریمی
اصغر کریمی
اعظم کریمی

محمدرضا کریمی
زهرا کریمی

مجید کریمی
میثم کریمی

حسین کریمی
علیرضا کریمی

احمدرضا کریمی
سمانه کریمی
محمد کریمی
بهمن کریمی
فاطمه کریمی
بهنام کریمی

امیرحسین کریمی
ناهید کریمی

قدرت اهلل کریمی
کیان کریمی
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نام و نام خانوادگی
رضا کریمی

حیدر کریمی
طاهره کریمی
شایان کریمی

امیر کریمی
طاهره کریمی
علیرضا کریمی
حسن کریمی
حمید کریمی
اعظم کریمی
افشین کریمی
حامد کریمی

یوسف کریمی
مجتبی کریمی
مهدی کریمی
اصغر کریمی
هاجر کریمی

حسینعلی کریمی
رحیم کریمی

احمدرضا کریمی
علی کریمی

مجید کریمی
مرتضی کریمی

الهام کریمی
عارفه کریمی

منصوره کریمی
مریم کریمی آذر

اصغر  کریمی حسین آبادی 
عباس کریمی فرد

جواد کریمی کردآبادی
حسین کریمی کرکوندی

محسن کریمیان
مجتبی کریمیان

احمدرضا کریمیان
رضا کریمیان
زهره کریمیان

رامش کریمیان
مهران کریمیان سیچانی

شیرین کش
الهه کشانی

مهناز کشاورز
آزاده کشاورز

نام و نام خانوادگی
راضیه کشاورز
سمیه کشاورز
مهران کشاورز

محمد کشاورز دستجردی
میثم کشاورزی

علی کشتگر
ناصر کشکیان
امرا... کفیتی
فرخنده کفیل
اعظم کالنتری

مجتبی کالنتری
مینا کالنتری

سعید کالنتری
هادی کالنی

طیبه کالهدوزان
کبر کالهدوزان ا

امیر کلباسی
زهرا کلباسی

رضا کلوند
مهدی کمالی
رسول کمالی

محمدرضا کمالی
سعید کمالی
فریبا کمالی
رقیه کمالی

علی کمالی منش
مازیار کمیلی
باقر کنعانی

بهاره کنعانی
بهناز  کنکاشور 

نیما کنگونی
فاطمه کهرایی
مرضیه کهنگی

ریحانه کهنگیان
حامد کوثری زاد

 کوچک زاده
زینب کوچکی

مجید کورنگ بهشتی
مهرناز کورنگ بهشتی

محمدرضا کورنگ بهشتی
ابوالفضل کوشا
محمد کوشافر

نام و نام خانوادگی
محمدرضا  کوشافر

آرش کوشان
مهسا کوشکی
مینا کوشکی

محمد جاللی کوشکی
بهرنگ کوفگر
مجتبی کوگل
سعید کوهی

مهرداد کوهی
فریبا کوهی

ناهید کوهیجانی
نازنین کوهی حبیبی

میثم کیان
بابک کیان

داوود کیان ارثی
علیرضا  کیان پور 

ابراهیم کیانپور
علیرضا کیانرسی

غالمحسین کیانی
مریم)بهاره(کیان راستی

مژگان کیانی
عباس کیانی
احمد کیانی

مهراب کیانی
فاطمه کیانی

هوشنگ کیانی
کامران کیانی
سهراب کیانی
کیوان کیانی

محسن کیانی
ایمان کیانی
محمد کیانی
وحید کیانی
حامد کیانی

اسماعیل کیانی
سمیه کیانی

علیرضا کیانی ابری
محمدحسین کیخایی

مرتضی کیخایی
امیرحسین کیخسروی کیانی

طوبی کیمیایی فر
کاوه کیهانی

نام و نام خانوادگی
محمدحسین کیوان

عطااهلل کیوان
معصومه کیوان بندری

مرضیه کیوان فر
امیرارسالن  کیوانی

فتح اهلل گرامی
مینا گرامی گنجه

مرجان گرجی
منصور گرجی

احسان گردانی
احسان گردانی طالخونچه

زهرا گرگویی
مرضیه گرگویی
فاطمه گرگویی
طیبه گرگویی

گروزاده
قمرگل حسینی

حسین  گل شیرازی 
امین اله  گل کار
حامد گل کار نور

محمد گالبی
مرجان گل آقایی

مینا گلپایگانی
مریم گلچین
یکتا گلچین
مینو گلچین

احسان گلدوست
نسرین گلزاری

مهدی  گلستان نژاد 
سمیه گلشاه

فراز گلشاه
عاطفه  گلشاهی

مرتضی گلشنی منش
الهه گلشیرازی

زهره گلعذار
امیرحسین گلفر

شهرام گلکار
امین اهلل گلکار

حسین گلمحمدی
آقای گلی
الهه گلی
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نام و نام خانوادگی
سید گلی جابری

مهدی گمرکی
فرامرز گنجعلی

ناهید گنجعلی جوالیی
علی گهرارا

بهروز گوانجی
امیر گودرزی
رها گودرزی

نگین گودرزی
 گوگردچیان

امین گوهری
محمد گوهریان
جمال گوهریان
هادی گیالنی
الهام گیوی

نادر گیویان پور
نرگس الدانی

زهرا الدانی
علی الیق

منصور الیقی
فائزه لباف

صادق لباف
 لباف زاده

آذر لرستانی
مهرداد لشکری

محمدمهدی لطفی
سعید لطفی
منیره لطفی
قاسم لطفی
فرشاد لطفی

لیال لطفی پرور
مریم لطیفی

علیرضا لطیفی
مریم لطیفی
ناصر لطیفی

جمشید لقایی
علیرضا لقایی
حوری لقمانی
کاوه لک نژاد

شهرزاد لندری اصفهانی
محمدرضا لوافان

مریم لوال

نام و نام خانوادگی
فاطمه  لیابان پور
محمد لیاقت پور

ساغر لیامی
حسین لیرهارانی

مسعود ماجد
فهیمه ماجد

غالمحسین  مارانی
کرم مارانی ا
مریم مارانی

فاطمه مارانی
هاجر مارانی
رضا مارنانی
رسول ماری

حمید مالکی پور اصفهانی
الهه مالکی

احسان مالکی پور
جاوید ماندگار

مرتضی ماندگار علی
حمیدرضا ماندگاران

سعیده ماندگاران
فاطمه  مانی 
عرفان  مانی 
فاطمه  مانیان

زهرا مانیان
فهیمه مانیان
عطیه مانیان
جواد مانیان

صدیقه  مانیان 
هادی ماه پیشانی

میالد ماهانی
فاطمه ماهر

کورش ماهرالنقش
سعید ماهرانی برزانی

الهام ماهری
دانیال ماهری
سعید ماهری
زهرا ماهری

نسیم مبارکی
میالد مباشری

مجتبی مباشری
مجید مباشری

مسیح مبلغ

نام و نام خانوادگی
فهیمه متری پور

زهرا متقی
منیژه متقی
اصغر متقی

احسان متقیان
علی متقیان منش

سید مسعود متولیان
میثم متولیان

عمادالدین متین
مسیح متین مقدم
میالد متین مقدم

فاطمه مجابی
علی مجابی

محمد مجتبی
مهدی مجتهدی
مریم مجدوزیری

ابوذر مجلسی
عنایت اهلل مجلسی کوپائی

کالهدوزان مجید
بتول  مجیدی
مریم مجیدی

محمد مجیدی
بنیامین مجیدی
پژمان مجیدی

محمدحسین مجیدی نژاد
مهدی مجیری

محمدرضا  مجیری
مسعود مجیری

امیر حسین مجیری
معصومه محب
مرضیه  محبان
فرهاد محبوب
علی محبوبی

فاطیما سادات محبوبی
عاطفه محبوبی
علیرضا محبوبی

فاطمه محبی
جواد محبی
شراره محبی
شراره محبی
سارا محبی

داریوش محبی

نام و نام خانوادگی
اشرف محبی

پروانه محبی زاده
مریم مختاریان
علی محجوب

محدثه محدث
محمد محرابی

ریحانه محسن زاده
امیر محسنی

صدیقه محسنی
رضا محسنی

حسین محسنی
علی محسنی

افسانه محسنی
ساغر محسنی

محمد محسنی اژیه
آراد محفلی

مجتبی محقق
زهرا محقق

سروش محققی
مهدی محققیان

عبدالحسین محققیان
امیر محمد

زهرا ملک محمد
محمد محمد حسنی
محبوبه محمدخانی
مهری محمددخت

سیدپدرام محمدزاده
احترام محمدزاده

محمد زمانی
محمد محمدشریفی

زهرا محمدشریفی
محمد محمدشریفی

علی محمدی
محمود محمدی
کامران محمدی

اسماعیل محمدی
صبوره محمدی

 محمدی
مهدی محمدی
محسن محمدی
سپیده محمدی

محمدرضا محمدی
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نام و نام خانوادگی
رامین محمدی

مسعود محمدی
نسیم  محمدی
امین محمدی
خانم محمدی
مریم محمدی
علی محمدی
رقیه محمدی

فاطمه محمدی
رامین محمدی

محمدحسین محمدی
حمدیه محمدی

شهال محمدی
زهرا محمدی

کاظم محمدی
نگار محمدی

راضیه محمدی
میالد محمدی
تبسم محمدی
رویا محمدی

مریم محمدی
آیسودا محمدی
طیبه محمدی
رضا محمدی
مینو محمدی

علیرضا محمدی
بهاره محمدی

محبوبه محمدی
صدیقه محمدی
مسعود محمدی
منیره محمدی

ابراهیم محمدی
سیاوش محمدی

عفت محمدی
سمیه محمدی

مجیددوست محمدی
سعید محمدی
زهره محمدی

محمدجواد محمدی
متین محمدی

مهدی محمدی
رسول محمدی
حسن محمدی

نام و نام خانوادگی
محمد محمدی
فاطمه محمدی
نسرین محمدی

اسماعیل محمدی
مرضیه  محمدی 

قاسم محمدی پاوایی
مهدی محمدی حسن آبادی

مریم محمدی سرپیری
مسعود محمدی عزیزآبادی

محمد محمدی کمال آبادی
پریسا محمدی کیا

سید مسعود محمدی موسوی
فرهاد محمدیان

شکیب محمدیان کعبی پور
روح اهلل محمدی پور

محمود امیری
سمیه محمودصالحی

معصومه محمودنیا
احمد محمودی
شراره محمودی
ساره محمودی
الهام محمودی
امیر محمودی

حسین محمودی
 محمودی

کیمیا محمودی
رضا محمودی

فاطمه محمودی
شریفه محمودی
عرفان محمودی
مسعود محمودی
میالد محمودی

هنگامه محمودی
وحید محمودیان

کیوان محمودیان اصفهانی
رسول محمودیان مفید

صفورا مختارزاده
شهال مختاری

شهین مختاری
شهره مختاری
رضا مختاری

فهیمه مختاری
مختار مختاری

نام و نام خانوادگی
محمد  مختاری
فاطمه مختاری
علیرضا مختاری
عماد مختاری

مهرانگیز مختاری
زهرا مختاری

مهدی مختاری
احسان مختاری

کبر مختاری علی ا
مختاری

احمد مختاری
رشید مختاری کرچگانی

فاطمه مختاریان
آرزو مختاریان
کاظم مداحی

مریم مداحیان 
امیر مداحیان 

محمد حسین مددکن
محمود مدرس

محمدعلی مدنی
الهه مدنی

صدیقه مدنی
ابوالفضل مدنی

فائزه مدنی
مهرداد مدنی

مرضیه مدیری
کبری مدینه

محسن مرادخانی
هستی مرادمند
رمضان مرادمند
داریوش مرادی
پیمان مرادیان
حسن مرادی
فاطمه مرادی
نیلوفر مرادی

حمیدرضا مرادی
شادی مرادی
مائده مرادی

قدم خیر مرادی
خانم مرادی

امیرعباس مرادی
علی مرادی
امیر مرادی

نام و نام خانوادگی
محمد مرادی

پریوش مرادی
علیرضا مرادی
کمال مرادی
مریم مرادی
مجید مرادی
درنا مرادی

اشرف مرادی
زهرا مرادی
ساالر مرادی
ستار مرادی

نصرت مرادی
ایمان مرادی

حسنعلی مرادی
محسن مرادی

علی مرادی
فاطمه مرادی

محمدامین مرادی
میثم مرادی

مسعود مرادی
لیال مرادی حاجی دولو

پیمان مرادیان
محمد مرادیان
پگاه مرادیان
حامد مرادیان

کیوان مراغه پور
محمد مرتجی

ماه منیر مرتضوی
یاسر مرتضوی

مهدی مرتضوی
علی مرتضوی

طاهره السادات مرتضوی
بهنام مرتضوی
نسیم مرتضوی

سید شهرام مرتضوی
سید احمد مرتضوی

سید محمد  مرتضوی 
حمید  مرتضوی نصیری 

سید تقی  مرتضویان دهکردی 
منیژه مردانی
زهره مردانی

احسان مردانیان
بایزید مردوخی
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نام و نام خانوادگی
علی مزرعه

ناصر مرشدی
سمیه مرشدی
فاطمه مرشدی
شهرام  مرندی

رضا مری
مهدی مزدبران

محمد مزدک
هادی مزرعه خطیری

مهدی مزروعی
احمدرضا مزروعی
علیرضا مزروعی
علیرضا مساح
سعید مساح

مهدی مساح
محمدعلی مساحی

عادل مسائلی
شهره مسائلی

رضوان مسائلی
آقای مسائلی
ساالر مسائلی
رضا مسائلی

بهرام مسائلی
زهره مسائلی

حمیدرضا مستأجران
عباس مستأجران
احمد مستأجران
مجید مستأجران
حسین مستأجران
جواد مستأجران
آسیه مستأجران
عرشیا مستجاب

عذرا مستجاب الدعوه
فاطمه  مستجاب الدعوه

بتول مستهلکی
سمیه مسرور
علی مسعود

حسینعلی مسعود
فرید مسعود

مسعود سهیل
مژگان مسعودی
ایمان مسعودی
علی مسعودی فر

نام و نام خانوادگی
مصطفی مسعودی مقدم

ابوالفضل مسعودیان
ریوف مسگر

فاطمه مسلط پور
زهره مسلمان

سمیرا مسلمانی
محمدرضا مسلمی

ناصر مسلمی
محمود مسوب

بدرالزمان مسیبی
نسیم مسیبی

محمود مسیبی
سید مجتبی مسئله گو

غالمحسین مشایخ
سارا مشایخی

گلناز مشایخی دارانی
کامبیز مشتاق گوهری

بهادر مشتاقیان
محمد مشتی های خواجویی

الله مشرف
امیربابک مشرفی نایینی

محمود مشفق
مهدی مشکات

محمدجعفر مشکالنی
پریا مشکالنی

مهدی مشکوتی
فرحناز مشیری
مریم مصاحبی
محمد مصدق

فرشته مصری پور
ستار مصری پور

مسعود مصطفوی
مهشید مصطفوی

حمیدرضا مصطفوی
سید حسن مصطفوی

مهناز مصطفوی
فریده مصطفوی

سید مصطفی
مصطفی فاتحی
محسن مصلحی
وحید مصلحی

 مصور
زهرا مصیبی

نام و نام خانوادگی
محمد مصیبی

ابوالفضل مصیبی
محمد مصیبی نژاد

محمدرضا مطلبی فشارکی
فاطمه مطلق
نادر مطهری

نفیسه مطهری نسب
رسول مظاهری
نگار مظاهری

علیرضا مظاهری
مهین مظاهری
شیال مظاهری
لیلی مظاهری

محمد مظاهری
ساناز مظاهری

محمد مظاهری
مرتضی مظاهری

امیر مظاهری
سهیال مظاهری

محبوب مظفری
حسین مظفری

محبوبه مظفری
بتول مظلومی

هادی مظلومی
مژگان معادفر

اردوان معاذی
حمید معانی

محمد معتضدی
مسعود معتمدی

محمدرضا معتمدی
رضا معتمدی

احمد معتمدی
محمدرضا  معتمدی

پریسا معتمدی
علی معتمدی

محبوبه معتمدی
زهرا معتمدی

مهدی معتمدی
علیرضا معتمدی
سکینه معتمدی
محسن معتمدی

مریم معتمدی
سعید معتمدی

نام و نام خانوادگی
محمد معتمدی

شیرین معتمدی آدرمنابادی
مسعود معتمدی محمد آبادی

محسن معتمدی منش
سیدعلی معرک نژاد

مریم معروفی
محمد معصوم زاده
شاهین معصومی

نگار معصومی
ابراهیم معصومی
مرضیه معطریان
محمد معظمی

ثریا  معمار
احمد معمار

علی معمارزاده
محمد معمارزاده

مریم معماری
حسین معماری
مرضیه معنوی
حسین معنوی

امیر معینی
زهره معین

منصوره معین الدینی
شهرام معینی
مهدی معینی
عباس معینی

حسینعلی معینی
کبر معینی فر ا
حمید مغزیان

امیرعباس مغنی پور
فلورا مفضلی

سید عرفان مفضلی
آقای مفیدی

عباس مقاره عابد
طیبه مقامی

پوران دخت مقبلی
توران مقبلی

منوچهر مقبلی حسین آبادی
مهدی مقدری

سجاد مقدس پور
حسین مقدسی

شیوا مقدم
زیبا هادی مقدم
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نام و نام خانوادگی
نوشین مقدم
احمدی مقدم

نادر مقدم
امیر مقدم

منصور  مقدم 
طاهره مقصودی
مهدی مقصودی

قاسم مقضی
محمد مقنی
الهام مقیمی

فهیمه مکاری
فرزانه مکاریان پور
فریبا مکاریان پور

مینو مکانیک
رسول مکتوبیان
مهدی مکتوبیان
اشرف مکتوبیان

سعید مکرم جهرمی
مرتضی  مالاحمدی
عاطفه مالاحمدی

آسیه مالباشی
سجاد مالحسینی

محمود مالحسینی
جعفر مالذ

سجاد مالرمضانی
روح ا... مالمحمدی

زهره مالیی
مهری مالییان

بهروز ملبوسباف
نصیر ملت

مهدی ملکی ها
علیرضا ملک
علی ملک پور

مهشید ملک پور
مسعود ملک محمد

حکیمه ملک احمدی
زهرا ملکوتی

حسین ملکوتی
فریناز ملکوتی خواه

مرضیه ملکوتی خواه
داوود ملکوتی خواه

لیال ملکوتی خواه
سینا ملک ویس

نام و نام خانوادگی
افسانه ملکی
شهرزاد ملکی
مهدی ملکی

امیرحسین ملکی
زهرا ملکی 

حمید ملکی زهرانی
فرشته ملکیان
رسول ملکیان
مهدی ملکیها
فرشاد ملهب

آرزو ممتاز
فروغ منانی

محبوبه منتظرالقائم
داوود منتظرالقائم

امیر منتظری
رسول منتظری
سپیده منجزی

غالم منش
مجید منشوری

فاطمه منصور زاده
ابراهیم منصورنعیمی

طاهره منصوری
هاجر منصوری

مهدی منصوری
سمانه منصوری
سهیال منصوری

اله منصوری
رضا منصوری

عبدالحسین منصوری
بهروز منصوری

مرضیه منصوری
ژیال منصوری

محمد منصوری
منیژه منصوری

محمدرضا منصوری قطبی
علی منصوریان نژاد
علی منصوریان نژاد

اصغر منعمیان
لیلی منقوش

گالره منوچهری
رضا منوچهری اردستانی

اردالن مهابادی
مهسا مهاجر

نام و نام خانوادگی
منصوره مهاجرانی

رقیه مهاجرانی
سهیال مهتری

سیدمحمد مهجوری
علی مهجوری مجد

محمدمهدی مهدوی
ساناز مهدوی
لیال مهدوی

سلمان مهدوی منش
وحید  مهدویان

مهدی آذربایجانی
عباس مهدی
مهدی مهدی

مصطفی مهدی پسند
زینب مهدی نژاد
محبوبه مهدیار
نصراهلل مهدیان
شکوفه مهدیان
جاوید مهدیان
الهه مهدیان

عباس مهدیان
علی مهدی پسند
سحر مهدی پور

انصاری مهر
نکویی مهر

علی مهر
مجید مهر

میالد مهرابی
فاطمه مهرابی
مرجان مهرابی
مجتبی مهرابی
افروز مهرابیان
محسن مهرافزا

زهرا مهرپرور
نسرین مهرمحمدی

آرزو مهرنژادیان
شیرین مهره کش

فاطمه مهری
زهره مهری

عباس مهری
شهناز مهری
علی مهری

خ مهری شاهر

نام و نام خانوادگی
صفورا مهری

اشرف سادات مهری
زهرا مهری

زهرا مهوری
طاهره مهوری

محمدحسن مهوری
نرجس مهوری

مبینا مهوش
نجمه مهیاری

رضا مهیمن
مهدی موحد

مجید موحدخواه
اسماعیل موحدی

سحر  موحدی
نیلوفر موحدی
علی موحدی
حیدر موحدی
محمد موذن

کبر موذنی علی ا
فریبا موس

محمد موسوی
سیدمصطفی موسوی

زهرا موسوی
فهیمه موسوی

مراد موسوی
زینب موسوی

سید حسین موسوی
میالد موسوی

شقایق موسوی
طاهره موسوی
فرناز موسوی

جلیل موسوی
پرهام موسوی
پدرام موسوی

مرضیه موسوی
علی موسوی

طیبه موسوی
جالل موسوی

مهشید موسوی
رویا موسوی

سیداحمد موسوی
مریم موسوی
طناز موسوی
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نام و نام خانوادگی
نجاد موسوی

نازنین موسوی
فخرالسادات موسوی
سیدابراهیم موسوی
سید عباس موسوی

فخری موسوی
سادات موسوی
حیدر موسوی

ندا موسوی
وحید موسوی

سید مجتبی موسوی
سیدمحمدرضا موسوی

بتول موسوی
سیدرسول موسوی درچه

سید نیما موسوی صدر
سید محمد موسوی نژاد
سید محمد موسوی نژاد

آزاده موسویان
سمیه موسویان
زهرا موسویان

مسعود موسوی زاده
سهیل موسوی فر

سهیل موسوی فرد
سعید موسوی نژاد

حمید موسی رضائی
محسن موفق
شهره موالیی

سپیده موالیی
فاطمه موالیی

علی موالیی
رضا مولوی

فاطمه مومنی
حسن مومنی

محمدرضا مومنی
بهزاد مومنی

مصطفی مومنی
مهدیه مومنی
محمد مومنی

رضا مومنی
اعظم مومنی 

رویا مویدی
علیرضا  مویدی 

حسن مؤذنی

نام و نام خانوادگی
مازیار مؤمنی

محمدمهدی مؤمنی
امیر مؤمنی

سیدعلی میرعالیی
کوروش میامی

پارسا میان
محمود میثاقی

لیال میثمی
حدیث مید
کتایون میر

جواد میرابراهیمی
معظم میراحمدی

حسینعلی میراحمدی
سید وحید میراحمدی کرمی

ثریا میرباقری
پوریا میرباقری
شیرین میربد

فرهاد میرجهانیان
مریم میرحسینی

ناصر  میرحسینی 
علیرضا میرحکیمی

حجت اله میرخدایی جندانی
اصغر میرخوانی

سارا میرداماد
محمدرضا میردامادی

شهرداد میردامادی
نازنین میردامادی
پرستو میرزاباقریان
متین میرزاباقریان

میثم میرزاخانی
مهدی میرزاخانی

نسرین میرزاده
علی محمد میرزایی

بهاره میرزایی
حجت اهلل میرزایی

مرتضی میرزایی
فائقه میرزایی
پدرام میرزایی

کبرعلی میرزایی ا
رحمان میرزایی
سعید میرزایی

حکمت میرزایی
محمدحسن میرزایی

نام و نام خانوادگی
زهرا میرزایی

یوسف میرزایی
فاطمه میرزایی
مرتضی میرزایی

عنایت اله میرزایی
مهری میرزایی
سعید میرزایی
پرویز میرزایی

امیرحسین میرزائی فرد
مسعود میرسعیدی 

 میرشفیعی
مجید میرشمسی

حسن میرشمشیری
آذر  میرطالیی

محمدعلی میرعباسی
رامین میرعسکری نایینی

بهناز میرعماد
مژده میرعنایت

سید جعفر میرفروغی
حسین میرقادری
مهدی میرقادری
حسین میرلوحی

زهراالسادات میرلوحی
سروش میرمحمد صادقی

مریم میرمحمدی
علی میرمحمدی

سید مجتبی میرمحمدی
مینا میرمعصومی
محمد میرمعنایی
حدیثه میرمعنایی

پیام میرنیام
آزاده میرهادی

صالح الدین میری
صالح الدین میری

سید میری
حمیدرضا میریان

مینا میریان
حمید میریان

سیدآرش میریان
حسین میزبانی
پوریا میالدی
رضا  مینایی
سارا  مینائی

نام و نام خانوادگی
زهرا ناجی

مجتبی ناجی
هادی ناجی

زهرا  ناجی اصفهانی
درسا ناحیه

علی نادرشاهی
سجاد نادرطهرانی

عارفه نادری
امید نادری

سمیه نادری
منصور نادری
افسانه نادری

علی نادری
مهدی نادری
مریم نادری

ریحانه نادری
منیره نادری
فرید نادری
حامد نادری
رسول نادری
اصغر نادری
رضا نادری

احمدرضا نادری
یاسین نادری دره شوری
عبداهلل  نادری نوکابادی

رضوان نادعلیان
کبر نادعلیپور ا
سعید نادی

اردشیر نادی کرم زاده
مهدی نادیده

شهریار ناسخیان
امیررضا ناصر

فاطمه ناصری
هاجر ناصری

سهیل ناصری
همایون ناطقی

امین ناطقی
یحیی   ناظر

داریوش ناظری
علی اصغر ناظم

صولت ناظم
مازیار ناظم

الهام ناظمی
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نام و نام خانوادگی
اقدس ناظمی

محسن ناظمی
مهران ناظمی

فاطمه ناظمی بابادی
فرزانه ناقلی
عباس نامدار

رضا نامدار
علی نامداری
حمید نان آور

منیره ناهیدیان
حسن نایینی

مصطفی نباتی نژاد
پریسا نباتی

مصطفی نباتی نژاد
زینب نبوت
مینا نبوی

مسیح نبوی نژاد
رسول  نبی

امیرحسین نبیان
معصومه نبی زاده

حسین نجات
 نجات بخش
آمنه نجاتی

عادله نجاتی
محمدحسن نجارخدابخش

الهام نجارزادگان
رسول نجف

مژگان نجف آبادی
اعظم نجفی

محمود نجفی
علی نجفی

هاشم نجفی
کیانا نجفی

محسن نجفی
شهریار نجفی
فاطمه نجفی

زهرا نجفی
محمد نجفی
رحمان نجفی
نرگس نجفی
پوپک نجفی
امیر  نجفیان 

نام و نام خانوادگی
ستوده نجمی
ناصر نجمی

مهال نجمی زاده
شهرام نخعی
نسیم ندافی
 نری موسی
کبر نریمانی ا

افسانه نریمانی
سعید نریمانی

 نریمانی
حسین نریمانی

علی نریمانی
محمدرضا  نریمانی

مهدی نریمانی
حسین نریمانی

نبی نژاد
آزاده نژاد
امیرنژاد

مریم نژاد
محسن نژاد

سیدنژاد
سیدنژاد

سقائیان نژاد
شعله نژاد

مرضیه نژاد
مریم نژاد

مصطفی نژاد
مریم سادات نژادتبریزی

رامین نژادحاجی
پیمان نژاد
بهار نژند

ابوالفضل نساج
حسن نساج

سجاد نساجان
طیبی نسب

مهدی نشاسته گران
محمدعلی نشاط پور اصفهانی

زهره نصر
کرم نصر ا

اشرف نصر
فاطمه نصر
توران نصر

نام و نام خانوادگی
آقای نصر

سجاد نصر
بهروز نصر
منیژه نصر
علی نصر

مهتاب نصر
هدی نصر
زهرا نصر

حمیده نصر
جواد نصر

مجتبی نصر
هانیه نصر
کبر نصر ا
پویا نصر

مجتبی نصر آزادانی
محمد نصر اصفهانی
طیبه نصر اصفهانی
حدیث نصر آزادانی
بهروز نصر آزادانی

محمد نصر اصفهانی
رضا نصر اصفهانی

مجید نصر اصفهانی
میالد نصر اصفهانی
ایمان نصر اصفهانی
محمد نصر اصفهانی
پریسا نصر اصفهانی
جمیله نصر اصفهانی

محمدعلی نصر اصفهانی
شهناز نصر اصفهانی
توران نصر اصفهانی

یاسمین نصر اصفهانی
زهرا نصر اصفهانی

اشرف نصر اصفهانی
فرشاد نصرالهی
مجید نصرالهی

امیرحسین نصرالهی
میالد نصرالهی
علی نصرالهی

ابراهیم نصرالهی
بهروز نصر آزادانی
زهرا نصر آزادنی
سروا نصرت پناه

نام و نام خانوادگی
غالمرضا نصرت پناه
ساناز نصرت پناهی

مهران نصرجو
زینت نصری
حمید نصری

محسن نصری
جمیله نصری
مهدی نصری
شهره نصری
مازیار نصری

رمضانعلی نصری
محمد نصری

احمدرضا نصری نصرآبادی
مرتضی نصوحی

امیرعباس نصوحی
مینا نصوحی

اصغر ابن نصیر
میثم نصیری
میترا  نصیری

عرفان  نصیری
مینا نصیری

رحمت اله نصیری
بهار نصیری

احمد نصیری
احمدرضا نصیری

نیره نصیری
امین نصیری

احسان نصیری
مصطفی نصیری

طاهره نصیری
مسعود نصیری
حسین نصیری
سعید نصیری
محمد نصیری
سپهر نصیری

محمد نصیری فر
علی نصیریان
کرم نظامی ا

محمد نظرکرده ها
حسین نظری

علی نظری
پژمان نظری 184
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نام و نام خانوادگی
فائزه نظری

فاطمه نظری
فرزانه نظری

ابوالقاسم نظری
فهیمه نظری
مرتضی نظری
وحید نظیری
علی نظیفی

محمد نظیفی
قاسم نظیفی
نصیبه نعمتی
مبینا نعمتی
نگار نعمتی
امیر نعمتی

سحر نفرزاده
اباذر نفیسی

نوشین نفیسی
فاطمه نقدی
سعید نقش
مریم نقوی

سیدعلی نقوی
امید نقیه

شکیبا نقیه
آقای نکته دان

محمد نکوهیان
فریده نکویان جزی

کمال نکویی
مصطفی نکویی

شراره نکوئی
ایمان  نگارنده 

علی نمازی
مجید نمینی
نهاله نهادی

علی نواب دانشمند
حمیدرضا نوایی

حمید نوائی
فائزه نوبخت دستجردی

شقایق نوجوانی
امیرحسین نور

همایون نورایی
پروین نوربخش

 نوربخش

نام و نام خانوادگی
زهره نوربخش
پگاه نوربخشی

حمیدرضا نوربخشیان
راحیل نوربهشت
حمید نوربهشت

پرهام نوردپیمان
نسرین نورزهی
محمود نورشرق

محمد نورصالحی
محسن نورمحمدی

راضیه نوروزپور
عباس نوروزی

رحمت اهلل نوروزی
زهرا نوروزی

احمدعلی نوروزی
آرات نوروزی

مسعود نوروزی
رضا نوروزی
علی نوروزی

محمد نوروزی
صفورا نوروزی

محمود نوروزی
احمد نوروزی

عباسعلی نوروزی
الهه نوری
زهرا نوری

اعظم نوری
الهام نوری

عرفان نوری
محمدرضا نوری

مونا نوری
سعید نوری

عنایت نوری
محمد نوری

 نوری
بهرام نوری

فاطمه نوری
محسن نوری

زهره نوری
حکیمه نوری امام زاده

سهیال نوشادی
سهیال نوگورانی

نام و نام خانوادگی
یونس نوید

مینا نیک آئین
پری نیا
نیمانیا
سیدنیا
علی نیا

نفیسه نیا
زهرا نیازمند

مجتبی نیرومند
شیما نیسانی

عزیزاهلل نیسیانی
عباس نیک

محسن نیک افروز
امین نیک آیین
آذر نیک خواه

صبا نیک منش
زهرا نیکان

علی نیکبخت
علیرضا نیک بخت

احمدرضا نیکی
 نیک پور

علی نیکخواه
سارا نیک نژاد

علیرضا نیک نفس
علی نیکو

حسین نیکو
علی نیلفروشان

نسرین نیلفروشان
ساسان نیلفروشان

اصغر نیلوفری
علیرضا نیلی

صفورا نیلی احمدآبادی
مهدی نیلی احمدآبادی

محمدها
معصومه سادات هاتفی

امیر هادی
مریم هادی
عفت هادی

مهرنوش هادی پیکانی
رز هادیان

عباس هادیان
رضوان هادی پور

نام و نام خانوادگی
میمنت هادیزاده

علی هارونی
احمدرضا هارونی

عاطفه هارونی
مریم هارونی

فاطمه هارونی
یونس هارونی
اعظم هارونی
سارا هاشم پور

محسن هاشمی راد
سیدمحمد هاشمی

عباس هاشمی
دیبا هاشمی

محبوبه هاشمی
کریم هاشمی

مرضیه هاشمی
فاطمه سادات هاشمی
سیدحمیدرضا هاشمی

سیدقاسم هاشمی
عبداهلل هاشمی

ناصر هاشمی
محمد هاشمی

ندا هاشمی
سعید هاشمی
باران هاشمی
قاسم هاشمی

رحمان هاشمی
مهرزاد هاشمی
مرضیه هاشمی

معصومه هاشمی  بنی
سیدعلی هاشمی دنبه

فاضل هاشمی زاده
غزاله سادات هاشمی نژاد

مرضیه هاشمیان
احمد هدایت
امید هدایتی
سید هدائی

مریم هدائیان
مهناز هراتیان

مهدی هراتیان فر
فاطمه هرستانی

حمید هرندی
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نام و نام خانوادگی
زهرا والهی

سارا والی پور
محسن وانانی

مصطفی وثوقیان
علیرضا وثیق انصاری

علیرضا  وحدت پور
داوود وحید

خشایار وحید دستجردی
حسین وحیدا
توران وداعی

افشین وزیری
محمد وزیری

مجتبی وطن خواهان
پریسا وطن دوست

سارا وطن پور
احسان وطنی
فیض وطنی

حبیب اهلل وفادار
مریم وفامهر

پری گل وفایی
حامد وفایی

پروین وفایی
پدرام وقایع نگار

محمد وکیلی
کوروش وکیلی

احمدرضا وکیلی
راضیه وکیلی
مریم وکیلی
بهار وکیلی

مهناز وکیلی
مهدی وکیلی
میثم وکیلی

محمد وکیلی
سعید وکیلی

حسین وکیلیان
سعادت والشانی

محمدعلی ولدانی
زهرا ولی پور

سهیال ولی خانی
محمود وهاب

زینب وهاب زاده
بهرام وهابی
نوید وهابی

احسان یراقی

نام و نام خانوادگی
هادی یراقی

نفیسه یزدخواستی
حسین یعقوبی
فاطمه یوسفی

فاطمه سادات سیدان
الهام یادگاری
علی یادگاری

عاطفه یار
ناصر  یارمحمدیان

بهجت یارمحمدیان
حمیدرضا یاری

زهرا یاری
الهام یاری

مجتبی یاری
فاطمه  یاری 
آقای یاوری

فرشته یاوری
کبر یاوری علی ا

حامد یاوری
مژگان یبلویی

رویا  یحیی آبادی
محمدرضا یحیی آبادی

مجید یحیی آبادی
مریم یحیی پور
سمیه یخچالی

یوسف یداهلل زاده
شکوه یراقی

امیر یزدان بخش
سمیه یزدان پرست
حسین یزدان پناه
فرشته یزدان مهر

حجت اهلل یزدان پناه
محمدرسول یزدان پناه

مینا یزدان مهر
آناهیتا یزدانی
مریم یزدانی
خانم یزدانی

محمدرضا یزدانی
صدیقه یزدانی

رضا یزدانی
فائزه یزدانی

حمیدرضا یزدانی
مهدی یزدانی

امیر یزدانی

نام و نام خانوادگی
احمد یزدانی

مهدی یزدانی
منصوره یزدانی

الهام یزدانی
فاطمه یزدانی
عباس یزدانی
بهنام یزدانی
هادی یزدانی

ابوالفضل یزدانی
رضا یزدانی

نیلوفر یزدخواستی
ناهید یزدخواستی

راضیه یزدی
مریم یزدی پور

ولی اهلل یزدی زهرانی
سیما یعقوبی

مهدی یعقوبی
آقای یکتا

همایون یکتا
مهرداد یکرنگی

فاطمه یگانه
علی یگانه نسب

محمد یوسف زاده
رضا یوسف وند
علیرضا صلواتی

الهام یوسفی
زهره یوسفی
علی  یوسفی

ابوالفضل  یوسفی
عبدالمجید یوسفی

امیرعلی یوسفی
مجید یوسفی
حسن یوسفی
مینا یوسفی

معصومه یوسفی
ابراهیم یوسفی
محمد یوسفی

رامین یوسفیان
عنایت یوسفیان

نگار یوسفیان
مسعود یوسفیان

نام و نام خانوادگی
زهرا هشتری

علیرضا هفت برادران
کویی علیرضا هال
حسین همایی

زینب همت
مهسا همت

نسرین همتی
مریم همتی

نصرت همتی
محمدحسین  همتی

فاطمه همتی
حمید همتی
مریم همتی

مهشید همتی بروجنی
هومن همتیان
پری همدانی

فهیمه هنر
معصومه هنرخواهی

علی هنردان
فاطمه هنرمند

اسماعیل هنرمندنیا
نوید هوازاده
بهنام هوایی
نرگس هوایی

صبا هوره
حسین هوشمند
شایان هوشیار
علی هوشیار

مرتضی هوشیاری
محمد هیبتی

رسول هیزم شکن
محمدرضا هیزم شکن 

حسین آبادی
فاطمه واصلی

لیال واعظ
لعیا واعظ

محبوبه واعظ زاده
مینا  واعظ زاده

امیرحسین واعظ شهرستانی
مهدی واعظ شوشتری

محمدعلی واعظ معروفی
وجیهه واعظ زاده

ج واعظی ایر
علیرضا واقعی

منیره واقف الحسینی
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جلسات موضوعی

۲۲۲ نفر
۳۵ جلسه

نظرسنجی چشم انداز

بیش از
 ۴۰۰۰ نفر

جلسات مردمی

۲۹۴ نفر
16 قشر

۳۳ جلسه

جهان نما

6۵ نفر
۲8 نهاد

پنل های تخصصی

۵۰ نفر
1۲ نهاد 

۴۷ جلسه

دورنــما

16 نفر
۷ دانشگاه

جلسات مجازی

۵6۰ نفر
۴۵ جلسه
1۹1۹۵ پیام

نظرسنجی 
مطلوبیت ها

۷8۲ نفر

شکل38:آمارمشارکتدربرنامۀجامعشهراصفهان





طراحݡیوصفحهآرایــــــݡیوویراستاریݡگزارشمرحلهاولبرنامۀجامعشݠهراصفݠهان
بخشفنݡیروزنامهاصفݠهانزیبا

صاحـــب امتیـــاز شــــرݡکت فرهنݡگــــی، هنـــری، مطبوعاتــــــی پیـــام اصفݠهان زیبـــا

مدیر مسئول دݡکتر قدرت اله نوروزی                   مدیرعامل و  سردبیر  امیر طاهری

مشاور هنری  علی سجادیه

طراح و صفحه آرا رضا موحدی فرد

 عݡکاسان حمیدرضا نیݡکومرام، حمید جمشیدیان

ویـــراسـتـاران عذرا دیانـــی، مائده رئوفـــی، وحیده سادات ماهری، افسانه دهݡکامه

با تشـــݡکر از  علی ســـجادیه،علیرضا پویانســـب،عاطفه صفری، حســـین قانونــــــی، 

محمدعلی صرامـــی



نشــان برنامــه، میــدان نقش جهــان اصفهــان را تداعــی می کنــد کــه به مثابــه مجمــع 
مســجد  و  )اقتصــاد(  بــازار  )ارگ(،  دولت ســرا  اســت.  اســامی  جامعــه  نمادهــای 
بــا یکدیگــر در تعامــل  بــرای شــهر،  گویــی چــون شــورای تصمیم گیــری  )مذهــب( 
هســتند. اضــاع مســتطیل نشــان، نمــاد افــراد و گروه هایــی هســتند کــه در زمینــه ای 
الجوردی رنگ )بیانگر راســت گویی و صداقت(، در برابر هم به گفت و گو نشســته اند. 
میــدان،  نمادیــن  مکان هــای  جانمایــی  بــر  افــزون  نشــان،  شــش ضلعی های 
تداعی کننده کاشــی مشــبک )شــبکه دار( در برخی بناهای اصفهان و کندوی عســل 
ــروزه ای شــش ضلعی ها،  و شــیرینی اقــدام جمعــی هســتند. رنگ هــای خاکــی و فی
بــه ترتیــب بیانگــر تصمیم گیری هــای این جهانــی و عرفانــی اســت. نشــانۀ نوشــته 
نیــز بــا رفتــاری نوگــرا، ســاده و صمیمــی، قــدرت لحــن خــود را بــه بیننــده القــا می کنــد.

مفݠهوِم نشان برنامۀ جامع شݠهر اصفݠهان


