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 تحصیالت

 تاکنون  07/1390    دکتري شهرسازيدانشجوي :: 
 تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماري و شهرسازي

  نمونه کاوي شهر تهرانگیري از ظرفیت مشارکت شهروندان؛ هریزان در بهرریزي و نقش برنامهمحیط برنامهعنوان رساله: 
  07/1386ـ   11/1389     ايریزي شهري و منطقهبرنامه کارشناسی ارشد:: 

 تهران، دانشگاه هنر، دانشکده معماري و شهرسازي
 رد پژوهی: محله یوسف آباد تهران هاي توسعه شهري؛ موهاي مشارکتی در تهیه طرحبررسی کاربرد تکنیکنامه: عنوان پایان

  07/1382ـ   04/1386        شهرسازي کارشناسی:: 
 تهران، دانشگاه هنر، دانشکده معماري و شهرسازي

 تهیه طرح ساماندهی محله امیرآباد و گلها با تاکید بر مشارکت مردمی : هنامعنوان پایان
 

 هاي پژوهشیفعالیت
 (تألیف و ترجمه) چاپ کتاب

 هنر و فرهنگ پژوهشکده انتشارات تهران: .2030 سال تا سیدنی ديراهبر ریزيمهبرنا ).1389( مرجان شرفی، و نریمان پناه، زرین احمد، نکدار،ب .1
 .دانشگاهی جهاد

. عملی کاربرد و نظري شناسیگونه: شهري مدیریت و ریزيبرنامه در شهروندان مشارکت هايتکنیک ).1391( ناصر پور، برك ،مرجان شرفی، .2
 )شهري مدیریت در نوآوري و پژوهش هايبرترین المللیبین جشنواره نخستین درکسب رتبه برترین کتاب ( .نشربه انتشارات: مشهد

 و شرفی مرجان خاکباز، افشین پور، برك ناصر( شهروندان کمک با بهتر تصمیمات گرفتن: مردمی مشارکت راهنماي). 1392( جیمز کریتون، .3
 .شهر نشر : نتهرا .ان)مترجم پناه، زرین نریمان

Barakpour, N., Sharafi, M. (in press). Developing a Common Vision in the Yousef- Abad Neighborhood in Tehran: 
a Comparison of Traditional and Innovative- Consultative Techniques of Public Participation. in Hans-Liudger 
Dienel, M. Reza Shirazi, Sabine Schröder and Jenny Schmithals (eds.) Citizen’s Participation in Urban Planning 
and Development in Iran. Challenges and Opportunities. England: Routledge. 

 مقاالت علمی ـ پژوهشی
دو اي؛ نمونه موردي: محله امیرآباد ـ گلها، هاي ساماندهی و توسعه محلهمشارکت مردمی در تهیه طرح .)1388( پور، ناصربرك، شرفی، مرجان .1

 .35-55 ،2، فصلنامه نامه معماري و شهرسازي
دو فصلنامه نامه  ریزي و مدیریت شهري،مشارکت شهروندان در برنامه هايها و شیوهشناسی تکنیکونه). گ1389پور، ناصر (برك ،شرفی، مرجان .2

 .77-101 ،4، معماري و شهرسازي
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 قاالت علمی ـ ترویجیم
 .11ـ  19، 83، هايماهنامه شهردار .)، مترجمانمرجان شرفیفاطمه رشیدي فر و (، ریزي شهريمشارکت مردمی در برنامه). 1386( دلی پریسکولی، جرمی .1
 .77، هاشهرداريماهنامه  .، والتر ولترونیشهردار شهر رم .)1385( شرفی، مرجان .2

 جوایز

 .1389  پایدار، توسعه رویکرد با شهري مدیریت المللیبین همایش نخستین در برگزیده مقاله تندیس دریافت .1
 مدیریت در نوآوري و پژوهش هايبرترین المللیبین جشنواره نخستین در )دانشگاهی پژوهشگران بخش( کتاب بخش در برترین رتبه کسب .2

 .1391 شهري،
 .1393 شهري، مدیریت در نوآوري و پژوهش هايبرترین المللیبین جشنوارههفتمین  در طرح پژوهشی بخش در برترین رتبه کسب .3
 در دانشگاه هنر تهران. ايمنطقه و شهري ریزيبرنامه رشته ارشد کارشناسی مقطع در و  شهرسازي رشته کارشناسی مقطع در اول رتبه کسب .4
 هامایشه
تهران: نخستین . ریزي و مدیریت شهريهاي مشارکت شهروندان در برنامهها و شیوهشناسی تکنیکگونه). 1389پور، ناصر، شرفی، مرجان (برك .1

 ایش). (دریافت تندیس مقاله برگزیده همریت شهري با رویکرد توسعه پایدارالمللی مدیهمایش بین

اي هرسانی، بر افزایش تمایل ساکنان بافترفته در آگاهی هاي مشارکتی بکارثیر شیوهارزیابی تأ). 1389رضایی، مجید، شرفی، مرجان (منصور .2
همایش ملی ). شیراز: دومین 19آباد (منطقه) و محله نعمت9زاده عبداهللا (منطقه فرسوده در امر نوسازي مطالعه موردي شهر تهران؛ محله امام

 وده، شیراز.هاي فرسافتب نوسازي

نخستین همایش تهران:  وها و تجهیزات شهري براي معلولین.رسازي پیادهمناسب). 1385مه (فر، فاطحسینی، بهشید، شرفی، مرجان، رشیدي .3
 شهري. سازي محیطالمللی مناسببین

 رح هاي پژوهشیط
ریزي ، مرکز مطالعات و برنامه»افتن راهکارهاي کارآمد سنجش اولویت شهروندانبررسی و ی«در فاز دوم طرح پژوهشی  ارسطو یاري همکاري با دکتر .1

 .1393شهر تهران، 
کسب ( .1392هاي بنیادي، نظام شهرسازي ایران، مرکز پژوهش راهبردي همکاري با دکتر سیدعبدالهادي دانشپور در طرح پژوهشی تدوین برنامه .2

  )شهري مدیریت در نوآوري و پژوهش هايبرترین المللیبین جشنواره هفتمین در طرح پژوهشیدر بخش رتبه برترین 
کانادا،  هاي امریکا وهاي دکتري شهرسازي در دانشگاهبندي موضوعی رسالهپور در طرح پژوهشی تحلیل محتوا و طبقهصر بركهمکاري با دکتر نا .3

 .1392معاونت پژوهشی دانشگاه هنر تهران، 
ریزي ، مرکز مطالعات و برنامه»افتن راهکارهاي کارآمد سنجش اولویت شهروندانبررسی و ی«طرح پژوهشی  اولارسطو یاري در فاز  همکاري با دکتر .4

 .1391شهر تهران، 
 .1386 دانشگاه هنر تهران،، »در تبلیغات شهري هاي پنهان، معناهاي آشکارالیه«در طرح پژوهشی پهلوان  فهیمه مکاري با دکتره .5

 

 ايوابق حرفهس
 تدریس

 ریزي شهري، دانشگاه علم و صنعت ایران.ریزي شهري یک، کارشناسی ارشد برنامهکارگاه برنامه
 دانشگاه علم و صنعت ایران.اي و طراحی شهري، ریزي منطقهریزي شهري، برنامهروش تحقیق، کارشناسی ارشد برنامه

 صنعت ایران. کارگاه طراحی شهري دو، کارشناسی ارشد طراحی شهري، پردیس دانشگاه علم و
 پردیس دانشگاه هنر تهران. ریزي شهري،کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري یک،کارگاه برنامه

 دانشگاه هنر تهران.شهرسازي،  کارشناسی دو،کارگاه طرح شهرسازي 
 دانشگاه هنر تهران.شهرسازي،  کارشناسیریزي شهري، هاي برنامهروش مبانی و

 ریزي مسکن، کارشناسی شهرسازي، دانشگاه هنر غیرانتفاعی رسام.مبانی برنامه
 کارشناسی شهرسازي، دانشگاه هنر غیرانتفاعی رسام.ریزي شهري، کارگاه برنامه



 
 سایر

 .تاکنون 1390 فروردیننامه معماري و شهرسازي از همکاري با معاونت پژوهشی دانشگاه هنر تهران به عنوان مدیر داخلی دوفصلنامه علمی پژوهشی 
 .1391سال ریزي و توسعه شهري شهرداري تهران، عضویت در کارگروه مدیریت شهري، معاونت برنامه

محورهاي امام » هاي شهريدستورالعمل طراحی جداره«هاي همکاري با مرکز مطالعات و تحقیقات معماري و شهرسازي به عنوان ناظر علمی پروژه
 .1392تا اسفند  1391خمینی، دماوند، پیروزي و امام علی از اردیبهشت 

 هاي جامع و تفصیلی.در تهیه طرحبه عنوان کارشناس مسئول  1390تا شهریور  1386همکاري با مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا از اردیبهشت 
 .1392همکاري با مهندسان مشاور مترا در پروژه قطار شهري اهواز در سال 

 
 هاي پژوهشی مورد عالقهزمینه
 ریزي شهريمطالعات برنامه هاي کیفی در حوزهپژوهش

 توسعه پایدار شهري
 ریزي و مدیریت شهريمشارکت عمومی در برنامه

 ریزي شهريهاي برنامهنظریه
 شهري حقوق و قوانین

 


