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 عضو هیئت اجرایی جذب  دانشگاه تهران -)1397-1393(
  

    
  

  

  مقاالت  · فعالیت هاي علمی 
 تبیین چگونگی تاثیر فرم شهري بر تاب آوري در برابر سوانح در سطح -
 محالت کالنشهر تهران .باقرنژاد  الناز ,زبردست اسفندیار ,عزیزي محمدمهدي 
 .)1400 ,.(هنرهاي زیبا - معماري و شهرسازي ,26)4 ,(15-25

 
 تحلیل محتوا و بررسی  تطبیقی برنامه هاي آموزش شهرسازي در جهان و -
 ایران با رویکرد توسعه پایدار،  با تاکید بر دوره هاي کارشناسی ارشد .عزیزي
 .محمدمهدي ,خسروانی  نژاد سمانه )1400 ,.(مطالعات شهري  ,10)41 ,(16-3

 
 عدالت فضایی در مسکن شهري )مورد مطالعاتی :اسالمشهر .(عزیزي  -
 ,محمدمهدي ,مرادي محمد )1400 ,.(نشریه معماري و  شهرسازي آرمان شهر

 
 تحلیل محتواي رساله¬هاي دکتري شهرسازي ایران با تاکید بر رابطه¬ي -
 دانش و پژوهش .عزیزي محمدمهدي ,قلی پور مستوره )1400 ,.(دانش

 
 واکاوي تحوالت »فهم تهران «در طرح هاي توسعه شهري آن .رحمانی  -
 .مهرداد ,عزیزي محمدمهدي )1400 ,.(معماري و شهرسازي ,26)1 ,(41-31

 
 ارزیابی اثرات پروژههاي محرك توسعه در محلههاي شهري )نمونه مورد -
 مطالعه :محله  گودال مصلی،  شهر یزد .(عزیزي محمدمهدي ,بهرا بهاره 
 .)1399 ,.(مطالعات شهري ,10)37 ,(70-57

 
 تبیین عوامل مؤثر بر شکلگیري امنیت سکونت در سکونتگاههاي خودرو؛  -
 مطالعه موردي :منطقه کالنشهري تهران .زبردست اسفندیار ,عزیزي 
 .محمدمهدي ,احمدي بهمن )1399 ,.(معماري و شهرسازي ,25)3 ,(18-5

 
- Challenges of Density Increase and Carrying 
Capacity in Established Urban Neighborhoods: 
Empirical Experiences. Azizi Mohammad Mehdi 
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(2020)., JOURNAL OF URBAN PLANNING AND 
DEVELOPMENT, 146(4). 

 
 تحلیل رابطه گونههاي فرم شهري و پایداري اجتماعی در محالت شهر تهران -
 .)نمونههاي موردي :محالت چیذر،  شهرك غرب،  نارمک و امامزاده یحیی(

 
 تبیین ارتباط فرم شهري با تاب آوري در برابر سوانح در سطح محالت کالن  -
 ,.شهر تهران .زبردست  اسفندیار ,عزیزي محمدمهدي ,باقرنژاد الناز )1399(
 .مسکن و محیط روستا ,39)170 ,(28-15

 
 .توزیع فضایی تاب آوري در برابر سوانح در سطح محالت کالنشهر تهران -
 .باقرنژاد الناز ,عزیزي  محمدمهدي )1399 ,.(هویت شهر ,14)2 ,(18-5

 
- A tempo-spatial modelling framework to assess 
outdoor thermal comfort of complex urban 
neighbourhoods. Aghamolaei Reihaneh, Azizi 
Mohammad Mehdi, Amin Zadeh Gohar Rizi Behnaz, 
Mirzaei Parham (2020)., URBAN CLIMATE, 1(33). 

 
 تبیین شاخص ها، کیفیت  هاي فرم شهري و توزیع فضایی آنها در  سطح -
 محالت کالن شهر تهران .باقرنژاد الناز ,زبردست اسفندیار ,عزیزي 
 .محمدمهدي )1399 ,.(نامه  معماري و شهرسازي ,12)26 ,(22-5

 
 ارزیابی عملکرد حرارتی بافت هاي شهري در اقلیم شهر تهران :آموزه هایی -
 براي طراحی شهري حساس  به شرایط خرداقلیم .آقامالئی ریحانه ,عزیزي 

 
 ریشه یابی مسائل تهران امروز با رویکرد هرمنوتیک فلسفی .رحمانی  -
 .مهرداد ,عزیزي  محمدمهدي ,نوریان فرشاد )1398 ,.(دانش شهرسازي ,3)3(

 
 مفهوم سازي فرایند تبدیل سکونتگاه هاي روستایی به  شهر .عزیزي  -
 ,محمدمهدي ,زبردست اسفندیار ,برنافر مهدي )1398 ,.(دانش شهرسازي

)1(3. 
 

 سنجش اثرات تبدیل روستا به شهر بر نظام شهري در  مقیاس ناحیه :نمونه -
 موردي ناحیههاي استان گیالن )1335-1395 .(عزیزي محمدمهدي ,زبردست 
 اسفندیار ,برنافر مهدي )1398 ,.(مدیریت شهري  - نشریه علمی  پژوهشی
 .مدیریت شهري و روستایی ,18)54(
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 واکاوي تبلور عدالت محیطی در اندیشه آرمان شهري اسالمی جهت کاربست -
 در شهرسازي اسالمی .عزیزي محمدمهدي ,زبردست اسفندیار ,اکبري  رضا 
 .)1397 ,.(مطالعات  شهر  ایرانی اسالمی ,9)34(

 
 تبیین پیچیدگیهاي ساختاري در آیندهنگري جمعیتپذیري مناطق  -
 کالنشهر تهران .امین زاده گوهر ریزي بهرام ,عزیزي محمدمهدي ,رستگار
 .سعید )1397 ,.(معماري  و شهرسازي ,23)4(

 
 ,گونهشناسی فضایی الگوهاي رشد در  مناطق شهر بنیان  .احمد خلیلی -
 ,زبردست اسفندیار ,عزیزي محمدمهدي )1397 ,.(معماري و شهرسازي

 
 تحلیلی بر عوامل و اثرات تبدیل روستا به شهر بر نظام شهري استان گیالن -
 )1395-1335 .(عزیزي محمدمهدي ,زبردست اسفندیار ,برنافر مهدي 

 
- Place-Identity Formation in New Urban 
Developments of Tehran Metropolis. Arbab Parsa, 
Azizi Mohammad Mehdi, Zebardast Esfandyar (2018)., 
JOURNAL OF URBAN PLANNING AND 
DEVELOPMENT, 144(2). 

 
 .گونه شناسی سیاست هاي مدیریت رشد شهري در مناطق شهر بنیان -
 خلیلی احمد ,زبردست اسفندیار ,عزیزي محمدمهدي )1396 ,.(نشریه معماري
 .و شهرسازي آرمان  شهر ,21)21 ,(308-291

 
 نقش پروژه هاي محرك توسعه در بازآفرینی بافت مرکزي شهرها  :نمونه -
 ,.مطالعاتی :بافت تاریخی شهر یزد .عزیزي محمدمهدي ,بهرا بهاره )1396(
 .معماري و شهرسازي ,22)4 ,(16-5

 
 تحلیلی بر ریخت شناسی مجتمع  هاي تجاري :نمونه موردي،  مجتمع تجاري -
 کوروش،  منطقه 5 تهران .عزیزي محمدمهدي ,اسدي رضا )1396 ,.(مطالعات

 
 شناسایی  علل عدم تحقق کاربري هاي پیشنهادي در طرح هاي توسعه -
 شهري ایران با استفاده از نظریه زمینه اي .وحیدي برجی گلدیس ,نوریان
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 سنجش کیفیت زندگی کالبدي-محیطی در  شهرهاي میانی ایران :بررسی  -
 موردي قزوین،  کاشان و گرگان .حبیبی سارا ,زبردست اسفندیار  ,عزیزي 

 
 مدلی براي تعیین تراکم ساختمانی مطلوب محله با تأکید بر عوامل فرهنگی -
 )مطالعه موردي :محله هاي ایران و تختی ـ منطقه 12 تهران .(عزیزي
محمدمهدي ,جمال آبادي فاطمه )1395 ,.(معماري و شهرسازي ,21)2 ,(19-

33. 
 

 تبیین معیارهاي کلیدي فرایند شکل گیري هویت مکان در توسعه شهري -
 ,جدید )مطالعه موردي  :منطقه 22 تهران .(ارباب پارسا ,عزیزي محمدمهدي
 .زبردست اسفندیار )1394 ,.(معماري و شهرسازي ,20)4(

 
 تحلیل سیر تحول تاریخی مفهوم عدالت اجتماعی در برنامه  هاي توسعه -
 شهري ایران )1340-1390 .(عزیزي  محمدمهدي ,شکوهی بیدهندي محمد
 .صالح )1394 ,.(تحقیقات تاریخ اجتماعی ,5)2 ,(125-149

 
- Identifying and analyzing interdependencies in the 
process of urban infrastructure provision: A 
qualitative multiple embedded case study in Iran. 
Yazdani Saeid, Azizi Mohammad Mehdi (2016)., 
Emergence: Complexity and Organization, 1(1), 1-9. 

 
 برنامه ریزي  کاربري زمین در راستاي توسعه پایدار محله اي با تأکید بر بهینه -
 ,سازي مصرف انرژي :نمونه موردي،  محله دروس،  تهران .عزیزي محمدمهدي
 .قرایی آزاده )1394 ,.(ه ویت شهر ,22)22 ,(18-5

 
- Effects of Lack of Coordination in the Context of 
Urban Infrastructure Provision: A Multiple Embedded 
Case Study in Iran. Yazdani Saeid, Mohd Yusof Mohd 
Johari, Azizi Mohammad Mehdi, Abang Ali Abang 
Abdullah (2015)., International Journal of Management 
Sciences, 1(6), 291-303. 

 
- Challenges of Coordination in Provision of Urban 
Infrastructure for New Residential Areas: The Iranian  
Experience. Yazdani Saeid, Dola Kamariah, Azizi 
Mohammad Mehdi, Mohd Yusof Johari (2015)., 
Environmental Management and Sustainable 
Development, 4(1), 48-72. 

 
- An Agent-Based Framework to Improve Coordination 
in the Process of Urban Infrastructure Provision in 
Iran. Yazdani Saeid, Mohd Yusof Mohd Johari, Azizi 
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Mohammad Mehdi, Abang Ali Abang Abdullah (2015)., 
Journal of Environmental Planning and Management, 
1(1), 18-32. 

 
 سنجش عوامل تغییرات کاربري زمین در روند گسترش کالن شهرها،  نمونه -
 ,.موردي :منطقه 22 شهر تهران .عزیزي محمدمهدي ,دهقانی مصطفی )1393(
 .نشریه معماري و شهرسازي آرمان شهر ,7)13 ,(359-343

 
 ارزیابی کالبد محله هاي قدیمی شهري در پاسخ دهی به احساس امنیت  -
 )نمونه موردي :محله ملک آباد شهر قزوین .(عزیزي محمدمهدي ,شعبان جوال 
 .الهه )1393 ,.(پژوهش هاي جغرافیاي انسانی ,46)4 ,(808-791

 
 واکاوي ارتباط مدت زمان  سکونت با شکل گیري  هویت مکان در توسعه -
 شهري جدید )مطالعه موردي :منطقه 22 شهر تهران .(ارباب پارسا ,عزیزي 

 
 تأثیر تقسیمات کشوري جدید بر پراکندهرویی شهري :مطالعه موردي :شهر  -
 ,بجنورد .عزیزي محمدمهدي ,یار محمدي سیما )1393 ,.(معماري و  شهرسازي
116-103), 2(19. 

 
 ارزیابی کیفیت محیط در مجموعه هاي مسکونی اقشار کم درآمد :مورد -
 ,پژوهی مجموعه هاي مسکونی مهر شهر تاکستان .عزیزي محمدمهدي
 رحمانی مهرداد )1393 ,.(صفه )نشریۀ دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه 
 .شهید بهشتی ,(24)64(

 
 ارزیابی سازگاري پهنه هاي کاربري  زمین در طرح هاي تفصیلی در ارتباط با -
 ,محدوده گسل ها :مطالعه موردي منطقه یک شهر تهران .عزیزي محمدمهدي
 ,زارع استحریجی سمانه )1393 ,.(مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه  اي
22-1), 20(5. 

 
 تحلیلی بر رابطه سرانه کاربري هاي زمین و اندازه شهر در طرح هاي جامع  -
 ,شهرهاي ایران .عزیزي محمدمهدي  )1392 ,.(معماري و شهرسازي ,18)4(

36-25. 
 

 به عنوان  سازوکار تحقق پذیري طرح هاي (TDR) کاربرد  حق انتقال توسعه -
 توسعه شهري :مطالعه موردي شهر کاشان .عزیزي محمدمهدي ,شهاب سینا 

 
 مکان یابی مجموعه هاي مسکونی پایدار با استفاده از فرایند تحلیل شبکه -
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 در بافت مرکزي شهر یزد .آراسته مجتبی ,عزیزي محمدمهدي (ANP) اي
 .)1391 ,.(نشریه معماري و شهرسازي آرمان شهر ,5)9 ,(347-333

 
 ارزیابی انواع ساختمانهاي بلند مرتبه مسکونی از لحاظ تاثیر بر سیما و منظر -

 
 .آسیب شناسی  لرزه اي معابر شهري :مطالعه موردي :محله کارمندان،  کرج -
 .عزیزي محمدمهدي ,همافر میالد )1391 ,.(معماري و شهرسازي ,17)3 ,(15-5

 
 تحلیل و تبیین راهبرد منتخب به منظور توسعه فضاهاي رها مانده با  استفاده  -
 فازي :نمونه موردي :بافت تاریخی شهر یزد .عزیزي  QSPM از روش
 .محمدمهدي ,آراسته مجتبی )1391 ,.(فصلنامه ساخت شهر ,10)20 ,(46-34

 
 ارزیابی آسیب پذیري  شهري ناشی  از حمالت هوایی :ناحیه یک از منطقه 11 -
 شهر تهران .عزیزي محمدمهدي  ,مهدي برنافر )1391 ,.(علوم  و فناوري  هاي

 
 تحلیلی بر رضایتمندي سکونتی در شهر یزد .عزیزي محمدمهدي  ,مجتبی -
 .آراسته )1391 ,.(نامه معماري و شهرسازي ,-)8 ,(111-129

 
 بررسی نقش کنشگران و ابزارهاي  مدیریت شهري در یکپارچگی مدیریت  -
 کالنشهر تهران .عزیزي محمدمهدي ,ابویی اردکان محمد  ,نسرین نوري 
 .)1391 ,.(هویت شهر ,6)10 ,(16-5

 
 فرصتها و چالشهاي حکمروایی  کالنشهري خوب در عصر جهانی شدن؛ -
 ,مطالعه موردي تهران .بصیرت میثم ,عزیزي محمدمهدي ,زبردست اسفندیار 

 
 فرایند مطلوب برنامه ریزي شهري در  حمله هاي هوایی از دیدگاه پدافند  -
 غیرعامل )مطالعه موردي :ناحیه یک منطقه پانزده تهران .(عزیزي
 .محمدمهدي  ,مهدي برنافر )1390 ,.(مطالعات شهري ,1)1 ,(41539.0

 
 طراحی الگوي برنامه ریزي راهبردي در توسعه فضاهاي رهاشده شهري با  -
 ؛ نمونه موردي  :شهر یزد .عزیزي SWOT استفاده از رویکرد تلفیقی فازي و
 محمدمهدي ,آراسته مجتبی  )1390 ,.(مدیریت شهري - نشریه علمی پژوهشی 
 .مدیریت شهري و روستایی ,9)28 ,(329-313
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 ارزیابی تحقق پذیري پیش بینی هاي کاربري اراضی و پیشنهادهاي جهات  -
 ,.توسعه در طرح جامع شهر  الر .عزیزي محمدمهدي  ,مجتبی آراسته )1390(

 
 تبیین پراکنده رویی شهري بر اساس شاخص تراکم ساختمانی .عزیزي  -
 .محمدمهدي  ,مجتبی آراسته )1390 ,.(هویت شهر ,5)8 ,(15-5

 
 .نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهري تهران -
 عزیزي محمدمهدي ,ابویی اردکان  محمد  ,نسرین نوري )1390 ,.(نشریه

 
 :تعیین و بکارگیري معیارهاي مکانیابی ساختمانهاي بلند در کالن شهرها -
 نمونه موردي شیراز .عزیزي محمدمهدي ,فالح الهام )1390 ,.(صفه )نشریۀ

 
  ,تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی .عزیزي محمدمهدي -
 .- ,مرجانه معینی )1390 ,.(معماري و شهرسازي ,3)45(

 
 : بررسی تطبیقی  پراکنده رویی در سه شهر میانی ایران نمونه موردي -
 شهرهاي اردبیل سنندج کاشان  .احمدي قادر ,عزیزي محمدمهدي ,زبردست
 .اسفندیار )1389 ,.(نامه معماري و شهرسازي ,3)5 ,(25-43

 
 شناسایی و ارزیابی فرایند شکل گیري هویت در شهرهاي جدید  )مطالعه -
 ,.موردي  :شهر جدید هشتگرد  .(عزیزي محمدمهدي  ,ارباب پارسا )1389(
 .- ,(---)معماري و شهرسازي ,42

 
 ارزیابی موفقیت طرح هاي تجمیع در بافت تاریخی شهر یزد  :نمونه موردي  -
 مجموعه هاي مسکونی نفت  و خاتم .عزیزي محمدمهدي  ,مجتبی آراسته 
 .)1389 ,.(مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي ,2)5 ,(1-28

 
 آستانه  هاي تراکم جمعیتی در محالت شهرهاي  جدید  :نمونه موردي شهر -
 - جدید پردیس .عزیزي  محمدمهدي  ,ارش صادقیان )1388 ,.(هنرهاي زیبا
 .معماري و شهرسازي ,39)39 ,(93-106

 
 ) تحلیلی از نظام مراکز محالت شهر تهران  :نمونه موردي،  شهرك قدس -
 شهرك غرب  .(عزیزي محمدمهدي  ,سارا حبیبی )1388 ,.(دو ماهنامه 
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 ارزیابی الگوپذیري استخوان بندي بافتهاي روستایی ایران در  طرح  هاي -
  ,عزیزي محمدمهدي .AHP هادي بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 .احمد خلیلی )1388 ,.(پژوهش هاي جغرافیاي انسانی ,41)67 ,(27-40

 
 ,.چالش هویت در شهرهاي جدید .عزیزي محمدمهدي  ,پارسا ارباب )1387( -
 .هفت شهر ,-)26/25 ,(157-148

 
 مالحظات شهرسازي در سنجش آسیب پذیري شهرها از زلزله  :مطالعه  -
 ,.موردي،  منطقه فرحزاد تهران .عزیزي محمدمهدي  ,رضا اکبري )1387(
 .هنرهاي زیبا - معماري و شهرسازي ,34)34( ,26-25

 
 طرح ویژه مسکن روستایی  :ارزیابی فرایند  .احمد خلیلی  ,خلیل حاجی -
 .پور ,عزیزي محمدمهدي )1387 ,.(آبادي ,59)24 ,(37-32

 
 بررسی تطبیقی دو الگوي مجتمع  هاي مسکونی  )متعارف و بلند مرتبه ( -
 مطالعه موردي  :مجتمع  هاي مسکونی نور   )سئول و اسکان تهران   .(عزیزي 

 
 ,.محله مسکونی پایدار  :مطالعه موردي نارمک .عزیزي محمدمهدي )1385( -
 .هنرهاي زیبا - معماري و شهرسازي ,1)27 ,(35-46

 
 انبوه  سازي مسکن و محیط مسکونی .عزیزي محمدمهدي )1385 ,.(انبوه  -
 .- ,سازان مسکن و ساختمان تهران ,16)16(

 
 تحلیلی بر جایگاه  و دگرگونی شاخص هاي مسکن شهري در ایران .عزیزي  -
محمدمهدي )1384 ,.(هنرهاي زیبا - معماري و شهرسازي ,23)--- ,(25-

34. 
 

 تحلیلی بر روند اسکان جمعیت در شهرهاي جدید و جایگاه انبوه سازي -
 ,مسکن .عزیزي  محمدمهدي )1384 ,.(انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران
27-18), 14(4. 

 
 جایگاه شاخص هاي مسکن در فرآیند برنامه ریزي مسکن .عزیزي  -
 .- ,(---)محمدمهدي )1383 ,.(هنرهاي زیبا - معماري و شهرسازي ,17
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 تحول و دگرگونی گروههاي آموزشی دانشکده هنرهاي زیبا .عزیزي  -
 .محمدمهدي )1382 ,.(هنرهاي زیبا - معماري و شهرسازي ,14)14 ,(15-4

 
 توسعه شهري پایدار :برداشت و تحلیلی از دیدگاههاي جهانی .عزیزي -
 محمدمهدي )1380 ,.(صفه )نشریۀ دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه 

 
- The User - Pays System in the Provision of Urban 
Infrastructure : Effectiveness and Equity Criteria. Azizi 
Mohammad Mehdi (2000)., URBAN STUDIES, 37(8), 

1357-1345. 
 

 سیر تحول سیاستهاي مداخله در بافتهاي کهن شهري در ایران .عزیزي  -
 .محمدمهدي )1379 ,.(هنرهاي زیبا - معماري و شهرسازي ,7)7 ,(46-37

 
ین شهري و مداخله دولت .عزیزي محمدمهدي )1378 ,.(آبادي ,9)33( -  ,زمِ

30-22. 
 

- Evaluation of urban land supply policy in Iran. Azizi 
Mohammad Mehdi (1998)., INTERNATIONAL 
JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH, 
22(1), 105-94. 

 
 آموزش شهرسازي در کشورهاي مشترك المنافع کمتر توسعه یافته .عزیزي  -
 .محمدمهدي )1377 ,.(هنرهاي زیبا - معماري و شهرسازي ,-)3 ,(62-72

 
 ارزیابی اثرات کالبدي فضایی برج سازي در تهران - محالت فرمانیه و -
 ,کامرانیه .عزیزي محمدمهدي )1377 ,.(هنرهاي زیبا - معماري و شهرسازي
 .4و5)--- ,(46-33

 
 .تراکم در طرحهاي شهري  :دیدگاهی نظري در شناخت مسئله،  عوامل و آثار -
عزیزي محمدمهدي )1376 ,.(هنرهاي زیبا - معماري و شهرسازي ,2)2 ,(24-

32. 
 

 فرایند برنامه  ریزي جامع  مسکن :تجربه استرالیا .عزیزي  محمدمهدي  -
 .)1376 ,.(بولتن اقتصاد مسکن ,-)24 ,(25-7

 
- The Provision of Urban Infrastructure in Iran : An 
Empirical Evaluation. Azizi Mohammad Mehdi (1995)., 
URBAN STUDIES, 32(3), 522-507. 

 
- Provision of Urban Public Facilities through the 
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Development of Public Commercial Land in Iran. Azizi 
Mohammad Mehdi (1995)., HABITAT INTERNATIONAL, 
19(3), 269-278. 

 
 

 
 کنفرانس ها  ·

 شهرسازي و  سیالب  .عزیزي محمدمهدي )1400 ,.(هشتمین کنفرانس جامع  -
 .مدیریت و مهندسی سیالب ,27-28 شهریور ,تهران ,ایران

 
- AN ANALYSIS OF POPULATION SETTLEMENT 
TREND IN NEW TOWNS: THE CASE STUDY OF 
PARDIS NEW TOWN, IRAN. Azizi Mohammad Mehdi 
(2020)., ICONARCH IV Space and Process in 
Architecture and Planning, 13-15 October, Turky. 

 
 جایگاه برنامه  ریزي شهري و  روستایی در سیالب  ها .عزیزي  محمدمهدي -
 )1399 ,.(بازسازي سکونتگاه هاي شهري و روستایی پس از سیالب سال 1398

 
 اثرات قوانین زمین شهري ایران  بر وضعیت مسکن .عزیزي محمدمهدي  -
 ,)1397 ,.(سمینار تخصصی سیاست هاي توسعه زمین ,15-15 تیر ,تهران

 .ایران
 

- Tehran Spatial Structure and Transit Oriented 
Development. Azizi Mohammad Mehdi (2018)., 
Integrated Spatial and Railway Development, 26-28 
April, Zurich, Switzerland. 

 
 چالش هاي توسعه پایدار در فرایند برنامه ریزي شهرهاي جدید .عزیزي  -
 محمدمهدي )1396 ,.(بازخوانی تفکر و تجربه  شهرهاي جدید در ایران ,30-29
fa-month-0, شیراز ,ایران. 

 
- The effects of urban block forms on the patterns of 
wind and natural ventilation. Azizi Mohammad Mehdi, 
Javanmardi Komar (2016)., International High- 
Performance Built Environment Conference – A 
Sustainable Built Environment Conference 2016 
Series (SBE16), iHBE 2016, 17-18 November, Sydney, 

Australia. 
 

 امکان سنجی احداث پیاده راه در معابر شهري :مطالعه  موردي :خیابان مداین -
 در نازي آباد .کرمانشاهی شهاب الدین ,عزیزي محمدمهدي ,درزي رامندي
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- BUILT-UP URBAN NEIGHBORHOODS IN 
TRANSITION: DENSIFICATION EXPERIENCE IN 
TEHRAN. Azizi Mohammad Mehdi (2014)., 
Environment and Design, 2014  International Congress 
“Re-Thinking Residential Environments”, 11-12 
December, İSTANBUL, Turkey. 

 
- Urban Life in New Neighborhoods. Azizi Mohammad 
Mehdi (2013)., At Home in the Housing Market: 
International Conference ISA RC43 Conference, 10-12 
July, Amsterdam, Netherlands. 

 
- Sustainable Urban Neighborhood: A Comparative 
Analysis of Narmak and Rah-Ahan Neighborhoods in 
Tehran. Azizi Mohammad Mehdi (2013)., Regional 
Workshop on “The notion of neighborhood in a 
changing urban Neighborhoods of Istanbul and 
Tehran, 2-3 May, İSTANBUL, Turkey. 

 
- Study of the Identification and Sense of Place in New 
Environments. Azizi Mohammad Mehdi, Arbab Parsa 
(2012)., INTERCAD 2012: Architecture and Design, 17-
18 October, Vienna, Austria. 

 
- House, Neighborhood or Community in New Towns: 
The Experience of Iran. Azizi Mohammad Mehdi 
(2009)., Housing Assets, Housing People: ISA RC 43 
International Housing Conference, 1-4 September, 
Glasgow, England . 

 
 ارزیابی مشارکت در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده :نمونه موردي محله  -
 سیروس تهران .عزیزي محمدمهدي ,حمیده سارا )1387 ,.(همایش ملی

 
 ارزیابی اجراي طرح ویژه بهسازي مسکن روستایی در استان گیالن .عزیزي -
 محمدمهدي ,خلیلی احمد )1387 ,.(همایش سیاستهاي توسعه مسکن  در
 .ایران ,17-17 شهریور ,تهران ,ایران

 
 ,نقش شهرسازي در کاهش آسیبهاي زلزله  تجربه  بم .عزیزي  محمدمهدي -
 ,بصیرت میثم )1385 ,.(اولین همایش  مقابله با سوانح طبیعی ,5-6 آذر ,تهران

 
- Sustainable Residential Neighborhood. Azizi 
Mohammad Mehdi (2006)., International Confernce on 
sustainable Housing, 18-19 September, Pulau Pinang, 
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Malaysia. 
 

- The Challenge of Urban Development and Density in 
Tehran. Azizi Mohammad Mehdi (2005)., The 
International Conference for Integrating Urban 
Knowledge and Practice., 28 May-4 June, Gothenburg, 

Sweden. 
 

 ,.چالش تعیین تراکم در شهرهاي جدید .عزیزي محمدمهدي )1384( -
 .همایش بین المللی شهرهاي جدید ,12-16 فروردین ,تهران ,ایران

 
 ,.برنامه ریزي مسکن و نقش نهادهاي محلی .عزیزي محمدمهدي )1383( -
 ,همایش علمی- کاربردي توسعه محله اي :چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران
1-1 fa-month-0, تهران ,ایران. 

 
- Challenges of Industrialization and Urban 
Development : A Case of Arak. Azizi Mohammad Mehdi 
(2003)., International Conference on Planning and 
Design, 8-11 November, Taipei, Taiwan. 

 
- Urban Housing Indicators in Iran- With special 
reference to cultural indicators. Azizi Mohammad 
Mehdi (2002)., Housing Culture - Convergence and 
Diversity, 1-5 July, Vienna, Austria. 

 
 نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهري .عزیزي محمدمهدي -
 ,تهران ,fa-month-0 )1381 ,.(اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت ,1-1

 .ایران
 

- Urban Develoment  plans and spontaneaus 
Development in Iran. Azizi Mohammad Mehdi (2001)., 
Urban Develoment Population and Environment 
Protection, 17 September, Tehran, Iran. 

 
 اثرات کالبدي-فضایی تراکم هادر کاربري مسکونی .افشنگ مانلی ,عزیزي  -
-fa محمدمهدي )1380 ,.(همایش اسکان،اشتغال و توسعه پایدار ,1-1
month-0, تهران ,ایران. 

 
 مسکن و جایگاه آن در سیاستهاي توسعه شهري .عزیزي محمدمهدي -
 ,تهران ,fa-month-0 )1380 ,.(همایش اسکان،اشتغال و توسعه پایدار ,1-1

 .ایران
 

 تحلیل فرایند برنامه هاي مسکن در ایران :اهداف و معیارها .عزیزي  -
 ,محمدمهدي )1378 ,.(سومین سمینارسیاستهاي توسعه مسکن در ایران
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- Contemporary Urban Development in Iran: The 
experience of urban development policies. Azizi 
Mohammad Mehdi (1999)., International Conference 
on the Islamic Arts, Culture and Civilization: Iran, 9-11 
April, London, England . 

 
 بازسازي کالبدي ـ فضایی شه ر آبادان :ارزیابی پس از اجرا .عزیزي  -
 محمدمهدي )1375 ,.(کنفرانس بین  المللی بازسازي مناطق جنگ زده ,2-2
fa-month-0, تهران ,ایران. 

 
 گسترش سریع شهري:یک بحران،  .عزیزي  محمدمهدي )1372 ,.(کنفرانس -
 .بین المللی توسعه شهري و شهرهاي  جدید ,1-2 فروردین ,تهران ,ایران

 
 

 تب ک ·
 .فرایند برنامه ریزي مسکن .عزیزي  محمدمهدي )1401( -

 
 اشتغال زایی در شهرهاي جدید :تجربه ایران )یک فصل از کتاب "نسل  نخست -

 .شهرهاي جدید ایران" .(عزیزي محمدمهدي )1397(
 

 تراکم در شهرسازي :اصول و معیارهاي تعیین تراکم شهري .عزیزي محمدمهدي -
)1395(. 

 
 .اطلس کالنشهر تهران .عزیزي محمدمهدي )1389( -

 
 .آماده سازي زمین شهري در ایران .عزیزي محمدمهدي )1380( -

 
 

 

 مجالت ·

  
  

  
  پایان نامه ها و رساله ها

 تبیین مفهوم امنیت سکونت در ارتقاي سکونتگاه هاي خودرو مورد پژوهی :سکونتگاه هاي منتخب در -
  منطقه کالنشهري تهرانبهمن احمدي ,محمدمهدي عزیزیدکتري،  1398/06/31
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- Analyzing the role and effect of public spaces within the community on social 
interaction and planning to enhance it  (Case Study: Kooy Nasr neighborhood of 

Tehran).1398/06/31  ،رضا پیرکار,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد  
 

 سنجش تاب آوري شهرهاي جدید در برابر زلزله مطالعه موردي شهر جدید هشتگرد و برنامه ریزي -
  براي ارتقاي تاب آوري آنشقایق احمدي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1398/06/26

 
- Evaluating the Role of Mixeduse on Urban Neighborhoods Walkability and 
Planning to Improve It (Case study: 3rd phase of pardis new town) مهدي گلشنی 

  کلور,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1398/04/01
 

 برنامه ریزي شبکه ارتباطی با رویکرد ارتقاء سرزندگی :نمونه موردي :فاز سه شهر جدید پردیسرژان -
  نصیري,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1397/11/30

 
- The role of mixed use in neighborhood stability And planning to reduce social 

anomalies Research: District 8 District 1 Tehranحسین رستگارنژاد,محمدمهدي 
  عزیزیکارشناسی ارشد،  1397/11/28

 
- Urban Convergence Threshold with Social Factors Approach (Case Study: 

Quarter Tehran)1397/11/28 ،شهریار توکلی ,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد  
 

 سنجش حس مکان در دو محله قدیم و جدید تهران با تاکید بر دلبستگی به مکان و برنامه ریزي براي -
 ارتقاء آن )مطالعه موردي :محله دروازه شمیران و محله شهرك غرب(فاطمه ابراهیم نیا,محمدمهدي

  عزیزیکارشناسی ارشد،  1397/11/14
 

 :ارزیابی کیفیت عرصه ي سکونت در مراکز داد و ستد شهري و برنامه ریزي براي آن )نمونه موردي -
 ،محله بهارستان منطقه 12 شهرداري تهران(سروش داودي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد

1396/11/30  
 

 برنامه ریزي مسکن شهر اسالمشهر به منظور تحقق عدالت فضاییمحمد مرادي,محمدمهدي -
  عزیزیکارشناسی ارشد،  1396/06/28

 
 مفهوم ترس و اضطراب از دیدگاه روانشناسی )در سه مکتب روانکاوي،  روانشناسی انسانگرایانه و -

 
- Urban Presence Spaces Planning Around The Public Transport Stations Case 
Study: Tajrish Metro Station”1396/04/20  ،میالد محمدي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد  
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 ،ارزیابی تحقق پذیري طرح هاي جامع شهریجواد سهرابی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد -

1395/7/13  
 

- User rating on beaches of coastal cities and providing a sustainable planning 
pattern1395/12/14  ،کامران موسوي,محمدمهدي عزیزیکارشنا سی ارشد  

 
- “Comparative study on walkability in old and new neighborhoods Case Study: 
Chizar and Shahrak Qods”1395/11/30  ،آیدا سادات قطب,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد  

 
 سنجش تاثیر گردشگري بر توسعه پایدار منطقه اي،  مطالعه موردي :شهرستان خوانسار حسام الدین -

 
- Analyzing the Reciprocal Impacts of Socio-economic Trends  and Spatial 

Development in Tehran Metropolitan Region and Offering Spatial 
Strategies1395/11/30  ،علی سبحانی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد  

 
 ارزیابی و برنامه ریزي کاربري زمین از منظر یکپارچگی با شبکه حملونقل همگانی مترو )مطالعه -
 موردي :ناحیه دو منطقه 6 و ناحیه شش منطقه 22(محمدعلی عاشوري دهنه سري,محمدمهدي

 
- Comparative comparison of the independent system in the compact texture 
region And low density ( District 22 of Tehran ) حریر  پسته  ي ,محمدمهدي  عزیزیکارشناسی 

  ارشد،  1395/11/28
 

 برنامه ریزي براي استقرار پناهگاه شهري با رویکرد پدافند غیرعامل )نمونه موردي :منطقه 9 شهر -
  تبریز(شهرام آذري فر,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1395/11/25

 
 مدلی براي سنجش جهات مطلوب گسترش شهرهاي میانی؛ نمونه پژوهش :شهر بجنوردمیالد -

  وطنی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1395/07/14
 

 تحلیل اثرات افزایش تراکم ساختمانی بر ظرفیت قابل تحمل در محله هاي برنامه ریزي شدهفاروق -
  باقی شریف,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1395/06/20

 
- Analysis of Urban Systems and Services in the Zagros Region and Planning to 

Achieve Regional Spatial Equilibriumرزا درخشان,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد، 
1395/04/30  



 
 

  ١٧ صفحه  | دانشگاه تهران –  محمدمهدي عزیزي| دانشکده  شهرسازي
 آذر ماه  1401

 
 سنجش فرم کالبدي شهر ارومیه و راهبرد توسعه آن با رویکرد رشد هوشمندکیوان صادق زاده -

  پراپري,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1394/12/15
 

- Measurement and Evaluation of Urban Residential Environment Quality in 
Informal Settlements with Organizing and Planning Project for Improving 

Study: Hasan-Abad District of Yazd City"فریبا اطهري,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد، 
1394/12/15  

 
 الگوي طراحی بافتهاي شهري سازگار با اقلیم،   مطالعه موردي بافت شهري بندرعباسصدیقه -

  قیاسی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی  ارشد،  1394/12/08
 

- Assessment of Quality of Residential AreaBased On Desirability of Residents 
(Case Study:A Comparative Analysis in Hashtgerd New and Old Towns)سمیرا 

  شاهمرادي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1394/12/01
 

- Revitalization and restoration of old textures by strategic approach (Case 
Hemmat Abad district in Isfahan)رسول طواف زاده حقی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد، 

1394/11/29  
 

 سازي سیستم حمل و نقل عمومی با شبکه دوچرخه مطالعه ریزي براي یکپارچه تحلیل و برنامه -
 ،موردي :محدوده طرح ترافیک شیرازشهرزاد بابا محمدي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد

1394/11/29  
 

- Phisycal – Spatial Impact Assessment of Shopping Center Case Study: Korush 
Shopping Centre1394/11/17  ،رضا اسدي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد  

 
 توان سنجی رویکرد راهبردي- سناریویی در برنامه ریزي کاربري زمین در طرح هاي توسعه شهري -

  ایرانگلدیس وحیدي برجی,محمدمهدي عزیزیدکتري،  1394/08/15
 

- Comparative Study of Place Attachment in Two Neighborhoods with Different 
Pattern and Plan to Promote It (Case Study: kuy-Nasr and Shahrak-

  حماسه,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1394/08/12
 

 برنامه ریزي براي توسعه مراکز نوین تجاري و خدماتی شهري در بافت هاي فرسوده حاشیه ي شهر -
 

- The Relation between Phisycal Form and Spatial Quality Case Study: 
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Neighborhood)1394/06/31  ،عالیه جهان آراي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد  
 

 :در انتظام فضایی اراضی اطرافی ایستگاه قطار شهري )نمونه موردي TOD کاربست اصول برنامه ریزي -
  ایستگاه مترو طرشت-تهران(صادق صبوري,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1394/06/28

 
 باز زنده سازي محله هاي فرسوده تاریخی با رویکرد گردشگري  :نمونه موردي محله آخوند -

  قزوینکیوان میران,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1394/06/26
 

 نقش تجهیزات شهري در کاهش آسیب پذیري ناشی از زلزله و  برنامه ریزي در جهت کاهش آسیب -
  پذیریمائده صادقی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1394/06/22

 
 تحلیل اثرات احداث  کاربري هاي فرامنطقهاي برساختار فضایی و کالبدي شهر :مورد مطالعه منطقه 10 -

  شهر شیرازایمان حق نگهدار,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1394/06/21
 

 ارزیابی موفقیت پروژه هاي محرك توسعه در بازآفرینی بافت مرکزي شهرها و ارائه راهکارهاي -
 برنامه ریزي جهت بهبود اثربخشی؛ موردپژوهی :بافت تاریخی شهر یزد،  برزن گودال مصلی،  پروژه

  مدرسه ـ محله هنر و معماري شهر یزدبهاره بهرا,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1394/03/31
 

 – تبیین فرآیند شکل گیري هویت مکان در توسعه شهري جدید )مطالعه موردي :منطقه 22 تهران -
 ،شهركهاي دهکده المپیک،  چشمه،  راه آهن و صدرا(پارسا ارباب,محمدمهدي عزیزیدکتري

1393/12/18  
 

- Position of permanent residence on the island Kish tourism and 
  کنعانی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی  ارشد،  1393/12/07

 
 ارزیابی عدالت فضایی در برنامه هاي توسعه شهري مورد پژوهشی :طرح راهبردي - ساختاري توسعه و -

  شکوهی بیدهندي,محمدمهدي عزیزیدکتري،  1393/10/16
 

 ارزیابی تاثیرات متقابل نظام کاربري زمین و سیستم حمل و نقل بر یکدیگر،  مورد مطالعاتی :خیابان -
  امام رضا و احمد آباد مشهدمحبوبه خواجوي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1393/06/31

 
 برنامه ریزي تراکم ساختمانی مطلوب محله با رویکرد عوامل فرهنگی،  مورد مطالعاتی :محله هاي ایران -

  و تختی،  منطقه 12فاطمه جمال ابادي ,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد، 1393/06/26
 

 تبیین اثرات فرم فشرده شهري بر کیفیت زندگی کالبدي- محیطی در شهرهاي میانی ایران -
  نمونه¬هاي موردي :قزوین،  کاشان و گرگانسارا حبیبی,محمدمهدي عزیزیدکتري،  1393/06/12
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 : مدیریت امالك )اراضی خصوصی  (در حریم شهر تهران و ارائه راهکارهاي مدیریتی ،  مورد مطالعه -

 
 تحلیل فرم شهري با رویکرد انرژي  کارا )نمونه مورد مطالعه :محله سنایی تهران(کومار -

  جوانمردي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1393/03/18
 

 تحلیل آستانه هاي زیست پذیري شهري بر مبناي کاربرد مفهوم ظرفیت برد؛ مورد پژوهی :منطقه 14 -
 

 شناخت و تحلیل مسکن اقشار کم درآمدو تدوین راهکارهاي تامین آنمحسن شفیعی -
  اردکانی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1392/06/28

 
 ارتقاء کیفیت محیط در مجموعههاي مسکونی اقشار کمدرآمد؛  مورد پژوهی مجموعههاي مسکونی -

 
 تبیین نقش برنامه ریزي شهري در ایجاد شهر سالم )نمونه موردي :شهر تاکستان(فاطمه -

  فراهانی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1392/06/26
 

 ارزیابی هویت شهري در دو محله قدیمی و جدید و ارائه راهکارهاي برنامهریزي جهت ارتقاي هویت -
 آنها )نمونه موردي :محلههاي امامزاده یحیی و فاز چهارم شهرك غرب شهر تهران(مریم کریمی آذر

 
 تبیین رابطه تقسیمات کشوري جدید با پراکنده رویی شهري و ارائه راهکارهاي برنامه ریزي؛ مطالعه -

  موردي شهر بجنوردسیما یارمحمدي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1391/11/28
 

 ارزیابی فضاي عمومی محالت شهري با تاکید بر مفهوم زمان و ارائه راهکارهاي برنامه ریزي؛ مطالعه -
 موردي:محله هاي گلسار و ساغریسازان درشهررشتمتین عاشوري چهارده,محمدمهدي

  عزیزیکارشناسی ارشد،  1391/11/24
 

 برنامه ریزي محله اي بارویکرد ارتقا امنیت مطالعه موردي شهر قزوینالهه شعبان جوال,محمدمهدي -
  عزیزیکارشناسی ارشد،  1391/08/02

 
 ارزیابی نقش میدانهاي محله اي در  سرزندگی نمونه موردي مطالعه :محله نارمک تهراننسیم حسنی -

  میانرودي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1391/06/31
 

 ارزیابی و کاربري جایگزین اراضی پادگان درون شهري :منطقه 4 تهرانشوکا حداد اشرفی,محمدمهدي -
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  عزیزیکارشناسی ارشد،  1391/06/30
 

 تحلیل الگوي تغییرات کاربري زمین در روند گسترش کالن شهرها  )نمونه مورد مطالعه : منطقه ي 22 -
 

 ارائه الگویی براي توزیع فضایی تراکم ساختمانی مسکونی در مناطق شهري مطالعه موردي :منطقه 4 -
  شهر تهرانامیرحسین رضی پور,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1390/11/30

 
 ساماندهی محله براي تحقق توسعه پایدار با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی نمونه -

  موردیسمانه خانزاده علیشاهی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1390/11/30
 

 پهنه بندي استقرار ساختمان هاي بلند مرتبه در منطقه یک تهرانسلیم سلطانی -
  نژادرودابادي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1390/11/30

 
 برنامه ریزي تبدیل مجموعه هاي مسکونی به محله شهري پایدار با تاکید بر پدیده خانه دوم نمونه -

 موردي :مجموعه هاي مسکونی اطراف بیمارستان شهرسمیه نصراله زاده,محمدمهدي عزیزیکارشناسی
  ارشد،  1390/06/30

 
 :تحلیل آسیب پذیري لرزه اي معابر  شهري و تببین نقش آن در مدیریت بحران )مطالعه موردي -

 ،محالت کوي کارمندان و ویان در شهر کرج(میالد همافر,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد
 

 تدوین الگوهاي مشارکتی در احیاء بافت فرسوده نمونه موردي :مشهد- بافت فرسوده نه درهسحر -
  نجاتیان,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1390/06/30

 
 ارزیابی آسیب پذیري شهري در مواجهه با حمالت هوایی و ارائه راهکار )نمونه موردي :ناحیه یک -

  منطقه 11 تهران(مهدي برنافر,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1390/06/12
 

 رابطه نظام کاداستر با برنامه ریزي بافتهاي فرسوده شهري،  نمونه موردي :محله هاشمی تهرانهوشنگ -
  صادقی بیدمشکی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1390/04/27

 
 بررسی نقش و تاثیر قوانین و مقررات بر یکپارچگی مدیریت شهري در کالنشهر تهراننسرین نوري -

 
 برنامه ریزي راهبردي توسعه فضاهاي رهاشده شهري در بافت مرکزي شهر یزدمجتبی -

  آراسته,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1390/03/21
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 :کاربرد رویکرد انتقال حقوق توسعه  در افزایش تحقق پذیري طرح هاي توسعه شهري - نمونه موردي -
  شهر کاشانسینا شهاب ,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1390/03/11

 
 تبیین علل پراکنده روئی شهرهاي میانی ایران:با تاکید بر سیاستهاي زمین شهریقادر -

  احمدي,محمدمهدي عزیزیدکتري،  1390/02/25
 

 برنامه ریزي بافت ارگانیک)نمونه موردي محله اختیاریه(حوریه عابدي کوپایی,محمدمهدي -
  عزیزیکارشناسی،  1389/4/30

 
 ارزیابی سازگاري پهنه هاي کاربري  زمین در طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران در ارتباط با -

  محدوده گسل شمال تهرانسمانه زارع استحریجی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1389/11/30
 

 تراکم مطلوب ساختمانی با تأکید بر معیارهاي آسیب پذیري لرزه اي نمونه موردي :محله نارمک -
 

 نوسازي مشارکتی محالت فرسوده به روش تجمیع پالك هاي ریزدانهمحمد جواد -
  خسروي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1389/04/27

 
 برنامه ریزي محله دروس با تاکید بر ظرفیت قابل تحمل محیط مطالعه موردي :محله دروس تهرانآزاده -

  قرائی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی،  1389/04/15
 

 ارزیابی طرح هاي آماده سازي و ارائه پیشنهادات برنامه ریزي)مطالعه موردي:شهرك باغمیشه -
  تبریز(ملیسا یزدان پناهی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی،  1388/6/30

 
 برنامه ریزي کاربري زمین با هدف سازگاري با ترافیک :مطالعه موردي محله امام زاده حسن )ع ( -

 
 فرآیند برنامه ریزي مسکن در بافت فرسوده  )نمونه موردي محله جوادیه تهران (بنفشه -

  پژنگ,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1388/07/29
 

 ،برنامه ریزي محله دارآباد با نگرش رشد هوشمندمهسا مقدس,محمدمهدي عزیزیکارشناسی -
1388/06/31  

 
 شناسایی فرآیند شکل گیري هویت در شهرهاي جدید :ارائه راهکارهایی براي هویت بخشی )مطالعه -

 
 : برنامه ریزي براي تراکم ساختمانی با تاکید بر معیارهاي آسایش محیطی  و اقلیمی ،  مطالعه موردي -
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  رشت - گلسارمرجانه معینی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1388/06/14
 

 ،برنامه ریزي محله ي شهرك غرب با معیارهاي نوشهرسازیسمانه خائف,محمدمهدي عزیزیکارشناسی -
 

 برنامه ریزي کاربري زمین در راستاي بهینه سازي مصرف انرژي،  مطالعه موردي محله یوسف آبادموژان -
  شاکري,محمدمهدي عزیزیکارشناسی،  1388/04/25

 
 بررسی نقش فرم شهري در کاهش خطر زلزله در بافتهاي از پیش طراحی شده و ارگانیکنصراله -

  مژدهی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1388/04/24
 

 بررسی تطبیقی الگوي مشارکت مردمی در اسکان  هاي غیر رسمی و برنامه ریزي شده ،  )نمونه هاي -
 موردي :محله پناه آباد و شهرك سبالن فاز 1 اردبیل (عیسی نعمتی یونجالی,محمدمهدي

  عزیزیکارشناسی ارشد،  1388/04/14
 

 آستانه هاي تراکم جمعیتی در محالت شهر هاي جدید ؛ مطالعه موردي :شهر جدید پردیس "آرش -
  صادقیان,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1387/11/26

 
 ،طرح ساماندهی محله سرچشمه گرگانمهسا حسن پوراهنگري,محمدمهدي عزیزیکارشناسی -

1387/11/20  
 

 تحلیل کالبدي - فضایی فاز یک شهر جدید هشتگردمحسن عبده کالهچی,محمدمهدي -
  عزیزیکارشناسی،  1387/09/02

 
 ساماندهی محدوده امامزاده قاسم تجریش براساس مفهوم روستا شهربنت الهدي عربی کله -

  بستی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی،  1387/06/30
 

 تعیین و بکارگیري معیارهاي مکانیابی ساختمانهاي بلند در کالنشهرها نمونه موردي :شیرازالهام فالح -
  منشادي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1387/06/26

 
 ،برنامه ریزي کالبدي-فضایی محله قدیم تجریشامیررضا فرشچین,محمدمهدي عزیزیکارشناسی -

1387/06/20  
 

 تحلیل اثرات شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي مسکن بر کالبد آن با تاکید بر مفهوم نابرابري  .نمونه -
 ،موردي  :منطقه دو شهرداري تهرانمحمدصالح شکوهی بیدهندي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد

1387/06/11  
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 سیر تحول کالبدي- فضایی روستاها در مسیر گسترش شهر تهران ,نمونه موردي روستاي -
  طرشتحسین استیري,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1386/11/13

 
 ارزیابی مجتمع هاي مسکونی از دیدگاه شهرسازي )مطالعه موردي :مجتمع هاي مسکونی محله -

  شالمان ,سنندج(سیروان بهرامی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1386
 

 : تحلیل آسیب پذیري لرزه اي بافت هاي مسکونی با بکارگیري تحلیل خوشه اي  )مطالعه موردي -
  ناحیه جوادیه (فرهاد لیلوي,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1386

 
 ،ارزیابی آثار افزایش تراکم ساختمانی بر محیط شهري زنجان  )نمونه موردي محالت،  داودقلی  -

  اعتمادیه،  پائین کوه (محمد عباسزاده,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1385/04/28
 

 بررسی عوامل مؤثر بر هویت شهرهاي جدید" نمونه موردي شهر جدید  پردیسمرتضی نوده" -
  فراهانی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1385

 
 نقش تشکیالت و سازمان ها در هدایت طرح هاي توسعه کالن شهر تهران  )نمونه موردي :منطقه 22 -

 
 بررسی تطبیقی دو الگوي مجتمع هاي مسکونی  )متعارف و بلند مرتبه .(مطالعه موردي :مجتمع هاي -
  مسکونی نور )سئول  (و اسکان تهرانصارم ملک محمدنژاد,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1385

 
 اصـول و معیـارهاي شهرسازي در  برج سازي؛ نمونه موردي :مجتمـع آپارتمانهاي مرتفع مشهدعباس -

  ضیافتی با فراست,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1384
 

 مطالعه  موردي :فرحزاد تهرانرضا RS و GIS نقش شهرسازي در مدیریت بحران زلزله با بکارگیري -
 

 نقش فرم شهري در تحلیل خطر زلزله،  نمونه موردي منطقه 14 تهرانبهروز جعفري,محمدمهدي -
  عزیزیکارشناسی ارشد،  1384

 
 تخلفات ساختمانی و توسعه شهري  )نمونه موردي منطقه 4 تهران(علی یاوري,محمدمهدي -

  عزیزیکارشناسی ارشد،  1383
 

 ،طرح ساماندهی محله امامزاده حسن منطقه 17 تهرانسارا شیراوژن,محمدمهدي عزیزیکارشناسی -
1383  

 
 ارزیابی اثرات کالبدي - فضایی افزایش تراکم ساختمانی بر محیط شهري )مورد پژوهی :الهیه -
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  تهران(آوید الهی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1382
 

 برنامه ریزي شهري براي ساماندهی بافتهاي قدیم نمونه موردي )محله  قلعه دزفول (بیتا -
  تختی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1382

 
 امکان سنجی برنامه ریزي محلی مسکن )مطالعه موردي :شهر قزوین(افسانه صادقی -

  نیارکی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1382
 

 ارائه یک روش  جهت تعیین "تراکم مسکونی"  شهرها )مورد آزمون در  شهر سنندج(جمال الدین -
  نجات طلبی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1381

 
 بررسی اثرات افزایش تراکم ساختمانی بر محیط شهري )مطالعه موردي :معالی آباد شیراز(فرهاد -

 
  مدیریت زیر ساختهاي شهري نهاوندسعید یزدانی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1381 -

 
 گذار از حکومت شهري به حاکمیت  شهري در ایران مورد پژوهی  :همدان - اسالم شهرناصر برك -

  پور,محمدمهدي عزیزیدکتري،  1381
 

 شناسایی عوامل موثر در شکل گیري بافت هاي خودرو شهري اراکمجید  جاللوندي,محمدمهدي -
  عزیزیکارشناسی ارشد،  1381

 
 ارزیابی اثرات سیاست زمین شهري بر مسکن مطالعه موردي سمناننادر نجیمی,محمدمهدي -

  عزیزیکارشناسی ارشد،  1380
 

 تاثیر پذیري ساختار فضایی ـ کالبدي شهر نوشهر در ارتباط با بندرشاپور دیو ساالر,محمدمهدي -
  عزیزیکارشناسی ارشد،  1380

 
 بازیافت فضاهاي درون شهري )نمونه موردي بافت مرکزي ارومیه(قادر احمدي,محمدمهدي -

  عزیزیکارشناسی ارشد،  1380
 

 جایگاه تراکم ساختمانی در برنامه ریزي کالبدي فضایی محالت شهري مطالعه موردي)محله الهیه -
 

 برنامه ریزي فضایی توسعه شهري خودرو مطالعه موردي :محله دو خواهران نهاوندمهدي -
  خزایی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی  ارشد،  1379
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 ارزیابی نفش قوانین و ضوابط و مقررات در اجراي طرحهاي جامع شهري)مورد:شهرایالم(غالمرضا -
  مالحسینی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1379

 
 ارزیابی سیاستهاي بلندمرتبه سازي مسکونی در بافتهاي جدید شهرمشهد)تحلیل کالبدي -

  وفضایی(محمدمهدي متوسلی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1379
 

 بررسی تطبیقی قابلیت دسترسی دو بافت شهري :با  تاکید نظري بر ابعاد اجتماعیمحمود -
  محمدي,محمدمهدي عزیزیدکتري،  1378

 
 ،ارزیابی توسعه شهري بیجار  دیدگاه کالبدي فضاییبیژن ابراهیمی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد -

1378  
 

 ارزیابی مسکن در محالت شهري در دوران پس از انقالب اسالمی بررسی تطبیقی محالت شمیران -
  نووجنت آباد تهرانحمید محمدي ماکرانی,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1377

 
 کاربریهاي غیرانتفاعی شهري )عمومی ودولتی (نمونه موردي :شهر اردبیلمحمد وفقی,محمدمهدي -

  عزیزیکارشناسی ارشد،  1377
 

  نقش شهرزنجان در ساختار فضائی  استانمحسن عطائیان,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1377 -
 

 ارزیابی طرحهاي جامع شهرستان نمونه موردي طرح جامع شهرستان اردبیلنقی عسگري,محمدمهدي -
  عزیزیکارشناسی ارشد،  1377

 
 ارزیابی مکانیکی شهرهاي جدید در قالب برنامه ریزي منطقه اي   )برنامه توسعه شهرجدید -

  سهند(مصطفی جدیدي اول,محمدمهدي عزیزیکارشناسی ارشد،  1377
 
  

 


