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American Journal of Applied Sciences, USA, 2014 

 Gender Affecting Tourists’ Needs for a Public Open Space, by Mona Erfanian Salim and Osman 
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 Tourism Motivation and Tourists’ Needs in Public Open Space (Case Study: Kish Island), by Mona 
Erfanian Salim and Osman Mohd Tahir, Submitted to TURIZAM International Scientific Journal, 
University of Novi Sad, Serbia, 2013 

 Important Built-environmental Factors of Open Public Space, by M. Erfanian Salim and Osman 
Mohd Tahir, published in Journal of Design & built (JDB), Malaysia, Volume 5, 2012 

 Kish as a Small Island Toward Sustainable Tourism, by M. Erfanian Salim and O. Mohd Tahir, 
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ریزی و مدیریت پژوهشی، آموزشی، اطالع رسانی برنامه، منا عرفانیان سلیم، ماهنامه مدیریت شهری و بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا

 1398، خرداد و تیر 128شماره ری ها، شهرداشهری 

نامه بازآفرینی شهری، شماره همنا عرفانیان سلیم، فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی آبادی، ویژ نامه بازآفرینی شهری،سرمقاله ویژه

 1397، پاییز و زمستان  81-82

نامه بازآفرینی هویژ آبادی، فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی ،( و ترجمه  فیتال) ، منا عرفانیان سلیمجنسیت در قلب بازآفرینی

  1397 ، پاییز و زمستان 82-81شهری، شماره 

-منا عرفانیان سلیم، نشریه شهرسازی و معماری هفت سرمقاله، ،هری:از محتوا تا عملمروری بر جایگاه کنونی مفهوم بازآفرینی ش

 97 ، تابستان62نامه سیاست بازآفرینی شهری، شماره ژهویشهر، 

 نامهشهر، ویژهمنا عرفانیان سلیم، نشریه شهرسازی و معماری هفت سرمقاله، نقش مدیریت زنان در افزایش کیفیت زندگی شهری،

 97 ، بهار61شهری، شماره و کیفیت زندگی جنسیت 

 1396نامه زنان و خانواده، وزارت راه و شهرسازی، اسفند نشریه راه ابریشم، ویژه ، منا عرفانیان سلیم،تفسیر زنان از اشتغال زنان



دومین دوره نامه ، ویژهشهرمنا عرفانیان سلیم، نشریه شهرسازی و معماری هفت سرمقاله،های هدف بازآفرینی شهری، امید در بافت

 96 ، پاییز و تابستان59-60، شماره شهریهای بازآفرینی شهری درچارچوب اندیشه ایرانجایزه ملی جستار کیفیت در تجربه

شهر، منا عرفانیان سلیم، نشریه شهرسازی و معماری هفت ، سرمقاله،شهر؛ گذر از توسعه کالبدی تا شهروندی و توسعه اجتماعیهفت

 96 ، بهار58-57، شماره شهروندی جنسیت و نامهویژه

 نبهار و تابستا، 53-540 شهر،منا عرفانیان سلیم، نشریه شهرسازی و معماری هفت سرمقاله،غلبه کمیت در فرایند رسیدن به کیفیت، 

95 
دوره  ناولی  نامهژهیو شهر،هفت منا عرفانیان سلیم، نشریه شهرسازی و معماری سرمقاله، جستار کیفیت؛ جریانی فرهنگی در مقیاس ملی

 94 ، پاییز و زمستان59-60ی شماره شهر ینیبازآفر هایدر تجربه تیفیجستار ک یمل زهیجا

     1394عرفانیان سلیم تقیان و منا  صدفپژوهشی دانشگاه کردستان، -له علمی، مجعوامل موثر در سرزندگی پیاده راه جنت مشهد 

االت اولین کنگره بین المللی ( پذیرفته شده در مجموعه مق بر معماری ایرانی ) قبل و بعد از اسالمتاثیر گذاری چلیپا  چگونگی 

                               1393های جدید در معماری و شهرسازی، منا عرفانیان سلیم و فرزانه احمدی افق

ا عرفانیان سلیم و آزاده اصغرزاده، هفت شهر فصلنامه عمران و توسط منبازشناسی جایگاه بازار سرشور در ساختار کنونی شهر مشهد،  

         1392بهسازی شهری، 

        1387، آبان 582، روزنامه اقتصاد کیش، شماره ساماندهی محله سفین قدیم 

    1380، بهار 3، هفت شهر فصلنامه عمران و بهسازی شهری، شماره مداخله در بافت مرکزی مشهد به هایبر تجرسیری   

تابستان عمران و  بهسازی شهری،  هفت شهر، فصلنامه،شهری سازی فرهنگی، یک واقعیت جوهری دراحیا و ساماندهیبستر  

1380                

بهسازی  مران و ، شرکت ع 9، شماره بررسی شیوه برخورد با مفهوم مرمت شهری و باززنده سازی بافت کهن شهرها ، بافت 

 1377شهری،  اسفند 
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 Erfanian Salim M., Afshar A, "Tourism Motivation and Tourists' Needs in Public Open Space (case 
Study: Kish Island, Iran)", accepted for presentation in ITC'14 International Tourism Congress, 
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های گفتمان توسعه شهر، دفتر زنان و سلسله نشست ،«روی زنان در فضای شهری ایرانها و مسایل پیشچالش»عرفانیان سلیم منا، 

 1398مشهد، مهرماه فضای شهری، 

 یمل شیهما ،«شهروندان یزندگ تیفیو ک یریپذ ستیز تیقابل ی، ارتقا یشهر ینیبازآفر استیس نییتب»منا، عرفانیان سلیم 

 1397، اسفند ، سبزوار رانیهدف ا یدر محله ها ود محدوده ها یشهر ینیتجارب بازآفر یرسبر

، همایش «یشهر ینیهدف بازآفر یهادر بافت یو نوساز یو اقدامات بهساز کردهایبر رو یمرور» منا،عرفانیان سلیم 

 1397آذربازآفرینی شهری پایدار، دانشگاه تهران، 

 راثیم عضو پانل،  « رانیدر ا داریپا یشهــر یــنیآفرزبـا  یها استیمفهوم حفاظت در س گاهیجا»منا، عرفانیان سلیم 

   1397ر ، مهرماه  دایو توسعه پا یفرهنگ راثیم یمل شیهما ،یراه و شهرساز دار،یتوسعه پا ،یفرهنگ

ی هدف بازآفرینی شهری با همکاری مشترک ارتقا توانمندی های اقتصادی ، اجتماعی و نهادی در محله ها دهم نشست های تخصصیدفتر هف 

  1397دولت و سازمان های مردم نهاد 

ارائه شده در همایش انجمن مددکاری اجتماعی و مسئولیت  «سند بازآفرینی شهریرویکردهای اجتماعی در »منا، عرفانیان سلیم  

            1394سالمی تهران مرکز ا دانشگاه آزاد اجتماعی،

 1394دومین همایش ملی بناهای بلند، دی ماه  ،یتماعدر پانل اج تیعضو

 1394ایالم ؛ دی ماه  –اولین همایش بازآفرینی شهری پایدار  ،«مفاهیم و الزامات بازآفرینی شهری»عرفانیان سلیم منا، 

 ن )هبیتات( : اسکان بشر سازمان ملل در ایرا –دومین نشست از سلسله نشست های شهری »عرفانیان سلیم منا، عضویت در پانل 

   1394آذر ماه  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، ؛« ترویج تاب آوری شهری از طریق نوآوری های اجتماع محور

سلسله نشست های پژوهش شهری: تاب آوری و طراحی شهری در سکونتگاه های نشست هفدهم از »عرفانیان سلیم منا، عضویت در پانل 

 1394آبان ،ان  مشاور شهرسازی و معماری ایران جامعه مهندس، «غیررسمی



سلسله نشست های پژوهش شهری: نقد و نظری بر طرح های محله سیروس؛  جامعه نشست سیزدهم از » ،در پانل تیمنا، عضو میسل انیعرفان 

 1394؛ تیرماه « مهندسان مشاور شهرسازی ومعماری ایران

فه های موثر در طراحی اقامتگاه گردشگری با رویکرد ارتقاء اکو توریسم نمونه شناسایی مول»منا،  سعید، عرفانیان سلیم سروش

،  «ارائه شده در اولین همایش ملی گردشگری ، جغرافیا و محیط زیست  پاک شهداد   موردی : منطقه کلوت های 

 1394همدان  ،دانشگاه بوعلی سینا

ارائه شده  «و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری سند ملی راهبردی ، بهسازی ، نوسازی»منا، عرفانیان سلیم  

          1393در همایش ملی ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و بهداشتی سکونتگاه های غیر رسمی، سبزوار 

 تیریمد شیهما ، یمیقد یاشهره یبافت کالبد یمرمت بافت درارتباط با باززنده ساز وهیش یبررسمنا، مساوات. توسکا،  عرفانیان سلیم 

 1376اسفند   راز،یش ،یشهر  یفضا یشهر

، همایش  «بررسی جایگاه عناصرشهری خیابان و میدان در شهر امروز و مقایسه آن با گذشته»مساوات.توسکا، عرفانیان سلیم.منا، 

      1376فضای شهری، شیراز، اسفند   مدیریت شهری 

، ارائه و چاپ درچهارمین همایش  «اخله در بافت کهن شهرها )با تأکید برتجربه کرمانشاه(بررسی نوعی مد»عرفانیان سلیم.منا، 

  1375شهری، مشهد، تخصصی بافت های 

 

 شرکت در کنفرانس های علمی و تخصصی

 1395 یبهشت دی، دانشگاه شه ندهی: حال و آ رانیمنظر در ا یمنظرمعمار یمعمار یمل شیهما نیدوم

                  سیاستی جامع و یکپارچه برای پایداری حیات شهری ؛ نخستین همایش ملی آموزش و شهرسازی رینی شهر ، کارگاه آموزشی بازآف

 1394درایران؛ دانشگاه تهران؛ آذرماه 

                                                                                                                                                                                                              ؛ جستار کیفیت در       "جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری"نشست سوم از نشست های سه گانه هم اندیشی پیرامون 

 1393ضو پانل(؛ اسفند رویه اقدامات بازآفرینی شهری؛ دانشگاه شهید بهشتی )ع

در حکمروایی شایسته  تیفی؛ جستار ک"یشهر ینیبازآفر یدر تجربه ها تیفیجستار ک" رامونیپ یشیسه گانه هم اند یوم از نشست هادنشست  

 1393)عضو پانل(؛ اسفند  هنردانشگاه  ؛محلی

تعامل شهری و در  تیفی؛ جستار ک"یشهر ینیبازآفر یدر تجربه ها تیفیجستار ک" رامونیپ یشیسه گانه هم اند یاز نشست ها اولنشست 

 1393 )عضو پانل(؛ اسفند علم و صنعتدانشگاه  ؛انسان شناسی

 

 آموزشی -ها و رویدادهای فرهنگیتجارب مدیریت برنامه

 راه نعیم در بافت پیرامون حرم مطهر، مشهد، شرکت ایوان مهرمدیریت مسابقه طراحی شهری باغ             1398  

سلسله نشست های تخصصی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی دفتر در  18نشست در قالب  105مدیریت برگزاری    1397 -1393 

های تاریخی، های غیر رسمی، حفاظت و توسعه توأمان بافتهای موضوعی: توانمندسازی سکونتگاهسرفصل شهری ایران ،

های ارزشمند، بررسی ساختار نهاد توسعه محله در راستای بازآفرینی شهری بردازی از ساختمانتجمیع و پیامدهای آن، بهره

های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران، بازآفرینی شهری، حق مشخص به شهر مشخص، ارتقائ پایدار، مروری بر تجربه



-ت زندگی از مسیر سیاستپذیر و حقوق شهروندی، معماری راه، ارتقاء کیفیکیفیت زندگی در مرکز شهر تهران، اقشار آسیب

 های بازآفرینی شهری، تشریح برنامه جامع بازآفرینی شهری، تداوم حیات پس از زلزله، شهرهای ایران در مسیربازآفرینی

 شهری، خانه گفتمان شهر تهران  مدیریت سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران  1397 -1394

 و تمدن ایران شهری، وزارت راه و شهرسازی مدیریت اجرایی دبیرخانه اندیشه   1395-1397

   یشهر ینیبازآفر یدر تجربه ها تیفیجستار ک یمل زهیجا یبرگزار  تیریمد  1393-1397

 

 تخصصی عضویت و همکاری در نهادهای علمی و

 یوزارت راه و شهرساز ،یراه و شهرسازمسکن،  قاتیمرکز تحقعضو کمیته پژوهشی    1397 -1398

راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی مسکن، مرکز تحقیقاتعضوکمیسیون هیات امنای     1396 -8139  

زنان و خانواده در پژوهشکده مجلس شورای اسالمی عضو اتاق فکر     1396- 1397    

وزارت راه و شهرسازی عضو شورای فرهنگی   1397 -1395  

 لی سکونتگاه های فقیرنشین شهری؛ دانشگاه سنندجاولین همایش بین المل عضو کمیته علمی               1395

 معماری ایستگاه های راه آهن  عضو کارگروه    1394-1396

 مدیریت کالنشهر با رویکرد محیط زیست کنفرانس  عضو کمیته علمی و شورای سیاست گذاری   1395 - 1394  

 راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهریعضو کمیته            1394    

 وزارت راه وشهرسازی  یایران شهرو تمدن طرح توسعه اندیشه دبیرخانه  عضو کمیته اجرایی   1397 -1394

 هیپا لیر یشهرساز شیهما نیدوماولین و عضو شورای سیاست گذاری     1395 -1394

کارگروه محرک توسعه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران عضو کمیته   1398– 1393  

 توسعه مسکن، یها استیس شیهما ییاجرا تهیعضو کم    1397-1393

جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری  عضو کمیته اجرایی    1393-8139  

 )جستارنامه( یشهر ینیبازآفر یدر تجربه ها تیفیجستار کنشریات  عضو گروه سردبیری  1397 -1394

                                         هر،  شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری، شهرسازی و معماری هفت ش تخصصی نشریه مدیر داخلی و سردبیر   1398 -1393

    )شرکت بازآفرینی شهری ایران( وزارت راه و شهرسازی

(رانیا یرشه ینی)شرکت بازآفرشرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران شورای سیاست گذاری دبیر   1397 -1392     

اقیانوسیه  –کارگروه منطقه ای  بهسازی مناطق نابسامان شهری آسیا ضو کمیته علمی ع   1398 -1392  

نشریه مدیریت گردشگری  عضو هیئت داوری اکنون   -1391    

(Elsevier Reviewer)  " Tourism Management"                                                      
           ری پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن، سازمان مجریزی، طراحی و مدیریت شهری در عضو کارگروه برنامه   1392 -1391

طرح  نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا )ع(                           

                                                                                                                                                                                                                    یژوهش هامرکز پ ،یشهر تیریو مد یزیکنفرانس برنامه ر نیو ششم نیپنجم ن،یچهارم یداور تهیعضو کم  1391 -1390

     شهر مشهد؛ یاسالم یشورا

     شورای سیاستگذاری نشریه تشکلعضو   1397 -1395

 
 



 عضویت ها و صالحیت های حرفه ای 

عضو پیوسته انجمن علمی معماری نو ایران   اکنون -1391   

سازمان نظام مهندسی، رشته مهندسی معماریعضو              1384  

   191000842شماره عضویت                        
  مهندسان جزیره کیش معهجاعضو             1384

01 -017شماره عضویت                         

اشتغال به کار مهندسی در رشته معماری پروانه           1379  
10-100-06967و اجرا، شماره پروانه اشتغال   در طراحی، نظارت یکپایه                                               

        کانون مهندسان معمار دانشگاه تهرانعضو  اکنون -1391
13750001288-83شماره عضویت                         

 

 راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

واحد دانشگاه ، طراحی پایانه مسافری مترو با رویکرد ارایه هنرهای ایرانی )نگارگری( ، نمونه موردی پایانه کاوه اصفهان، ستاره خبیری، 1397

 تهران جنوب یآزاد اسالم

واحد تهران، هنری با رویکرد احیای جشن ها و آیین های نمایشی کهن،  -آفرینش های فرهنگی ی مرکزراح، طسعیده عنبرستانی، 1397

  تهران جنوب یدانشگاه آزاد اسالم

  (،پارک ملک در منطقه یک تهرانن) نمونه موردی رپردازی خشک در هنر باغسازی ایرا، بهره گیری از منظصنم خواجه نصیرطوسی، 1397

 واحد دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب 

  طراحی باغ و منظر شفابخش در راستای کاهش فشار روانی شهروندان شهر تهران، دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب، آذین علیجانی، 1397

 تهران جنوب ی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فلسف کیهرمنوت کردیگرا با رومنطقه یمعمار ، میمحمد کر یدیجمش، 1396

 زشی عالی اقبال الهوری ، طراحی مرکز محله در قلعه آبکوه مشهد با رویکرد محرک توسعه ،موسسه آمو یمحمد تق رحیمی، 1394

، شناسایی مولفه های موثر در طراحی اقامتگاه گردشگری با رویکرد ارتقاء اکوتوریسم ، منطقه کلوت های شهداد،  دیسع سروش ،1394

 لی اقبال الهوریموسسه آموزش عا

 ،، عوامل موثر در سرزندگی پیاده راه جنت مشهد، موسسه آموش عالی اقبال الهوریصدف تقیان ، 1394 

، بهبود انسجام اجتماعی در فضای باز مجموعه های مسکونی بافت اطراف حرم از طریق افزایش حس تعلق) نمونه نیوشن صغری، 1393 

 ی اقبال الهوری موزش عالآموردی محله نوغان(، موسسه 

 سوابق حرفه ای

شرکت مهندسین مشاور شاران       اکنون -1398  

 شرکت بازآفرینی شهری ایران ، وزارت راه وشهرسازی        1398 -1396

     رهیمد اتی: عضو هتیمسئول                            

 مطالعات و ترویجحوزه راهبر                         

دبیر شورای سیاست گذاری                                

سردبیر نشریه هفت شهر                                



وزارت راه و شهرسازی      1397 -1394  

: مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوانمسئولیت                            

ایران ، وزارت راه وشهرسازی                                          شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری      1393 - 1396

مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی مسئولیت:                           

دبیر شورای سیاست گذاری                               

ر مدیر داخلی و سردبیر نشریه هفت شه                              

مشاورگسترش فن آوران ساخت مهندسان    1384-1392  

 (1384-1386(، مدیر دفتر کیش )1390-1392مدیر دفتر مشهد ) :تیولئمس

هکتاری نوسای کیش، پروژه های طراحی شهری و معماری محور صاحب الزمان  47تفریحی -شهرک مسکونیپروژه ها: 

ابان کوشش )همکاری با مهندسین مشاور ساباط(، امکان سنجی و )عج( مشهد، طراحی شهری میدان سعدی، طراحی شهری خی

طراحی شهری خیابان ایران تهران )همکاری با شرکت مهندسی و خدمات اقتصادی هشت بهشت ایرانیان(، مجتمع تجاری ونک 

زاده در مزار  -ستاره ابراهیم 5و هتل توس مشهد،  مجتمع تجاری و هتل بهار مشهد، مجتمع تجاری و هتل اوحد مشهد، هتل 

 شریف افغانستان

 شرکت برج های کیش   1381 -1383 

مدیر فنی وکارشناس ارشد معماری مسئولیت:                            

 مجموعه تجاری و برج اداری مرکز تجارت کیش، جزیره کیشپروژه:                         

شرکت مهندسان مشاور پاالر کیش     1385 -1382  

عضو هیأت مدیره مسئولیت:                             

 سازمان عمران و بهسازی شهری ، وزارت مسکن و شهرسازی  1378 -1380

 زی ؛ دفتر تهیه طرح  شهرسا : کارشناس معماری ومسئولیت                      

هر ساری، طرح احیا و باززنده سازی محله بهسازی و نوسازی بافت قدیم پیرامون حرم امام رضا )ع(، بهسازی مرکزشپروژه ها: 

مسکونی در بافت  -جماران، طراحی شهری مجموعه کریمخانی شیراز، طراحی شهری خیابان کارگر تهران، مجموعه تجاری

فرهنگی محله چایکنار تبریز، مطالعات امکان سنجی  در مرکز شهر نهاوند، مطالعات امکان  -قدیم کاشان، مجموعه تجاری

داروغه مشهد، مطالعات امکان سنجی و توانمند سازی سگونتگاه غیررسمی بزرگراه چمران تهران، مجتمع مسکونی  سنجی خانه

 فرهنگی ساری  -سرتپوله سنندج، مجموعه تجاری

 شرکت مهندسان مشاورعرصه   1374 -1377 

ی و شهرسازیمعمار کارشناس طراحیمسئولیت:        

        تبریز، طرح بهسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر اراک، طرح احیا و             تاریخی شهر -محور فرهنگیپروژه ها: 

اراک، طرح  احیا و و بهسازی بافت مسئله دار ساماندهی بازار اراک، طرح احیا و بهسازی بافت مسئله دار کرمانشاه )آبشوران(،

اراک، مسابقه موزه بزرگ  ز، مجتمع تجاری میدان ارگ احیا و ساماندهی بازار کرمانشاه، طرح بهسازی بافت مسئله دار تبری

 خراسان

 

      شخصیحرفه ای تجربیات 
شرکت مهندسی و خدمات اقتصادی هشت بهشت ایرانیان   1392-1390  



طرح یدان، مشاور عالی کارفرما در پروژه های طرح ساماندهی میدان راه آهن مشهد و امکان سنجی پروژه های شهری م                      

 فضایی پردیس خرد ، طرح تفضیلی و طراحی سازمان ،در تعریف موضوعی زائرشهر توس سنجی اراضی موقوفه مال محمدامکان

                     مهندسین مشاور کاوش معماری                                                                                                              1390
هکتاری بوستان خورشید مشهد 380پروژه مدیر                                 

مهندسین مشاور هرم پی           8513  
نماینده مشاور و طراح شهری در پروژه احیا و باززنده سازی بافت قدیم سفین در جزیره کیش                      

 

صصیشرکت در دوره های آموزشی تخ  
 دوره آموزشی نظام مالی تامین بخش مسکن، کمیته تخصصی سرمایه انسانی وزارت راه و شهرسازی     1394

 1393     دوره توجیهی بدو خدمت  ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور

 1393     دوره آموزشی راهبردهای فرهنگی امام )ره( و مقام معظم رهبری      

آموزشی تبیین مصوبات فرهنگی نظام    دوره          1393 

 1393     دوره آموزشی نظارت همگانی و سرمایه اجنماعی      

دوره آموزشی کار تیمی و حل مسئله ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور      1392  

  یریت و سرمایه انسانی ریس جمهوردوره آموزشی خالقیت و نوآوری )سازمانی( ، معاونت توسعه مد     1392

کارگاه آموزشی روش تحقیق ، دانشگاه پوترای مالزی     1384  

 

 
     

 

 

 

   


