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پایاننامهها



تبیین رویکرد مکان سازی در طراحی شهری ،نمونه موردی محله آشتاب ،دوره کارشناسی ارشد طراحیشهری ،استاد راهنما :دکتر مرتضی
میرغالمی ،دکتر بهادر زمانی استاد مشاور :دکتر جهانشاه پاکزاد.1931 ،
مناسب سازی محله مسکونی برای کودکان ،نمونه موردی محله جنت آباد تهران ،دوره کارشناسی شهرسازی ،استاد راهنما :دکتـر مهرنـاز
مولوی.1911 ،

پستها و عضویتهای علمی ،حرفهای
...-1931
1931
1931
1931-1939
1931-1939
1939-1931
1931-1931
1931-1931
1931
1931-1934
1934
1939-1931
1939
1939
1939

عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه  4شهرداری تهران.
منتور رویداد استارتآپی هکاتون شهر هوشمند ،شتابدهنده دیموند.
منتور اولین رویداد استارتآپی تخصصی معماری و شهرسازی کشور ،شتابدهنده کارو.
مدرس دانشگاه علمی-کاربردی سوانج طبیعی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی.
عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه  22شهرداری تهران.
عضو کمیته آموزش گروه شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان تهران.
عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه  13شهرداری تهران.
مشاور عالی شهردار شهر تاریخی نراق در امور شهرسازی و طراحیشهری.
مشاور جناب آقای مهندس محمدمهدی تندگویان عضو و رئیس محترم کمیته شهرسازی شورای اسالمی
شهر تهران.
بازرس اصلی هیئت مدیره انجمن طراحان شهری ایران.
عضو جامعه مهندسان شهرساز.
عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه  2شهرداری تهران.
کارشناسارشد طراحیشهری و مدیر پروژه در مهندسین مشاور آرمانشهر.
عضویت در کارگروه تخصصی ارتقاء کیفیت منظر شهری خیابان پیروزی با رویکرد مشارکتی.
عضویت در کارگروه تخصصی بررسی پروژههای سند راهبردی آمایش و توسعه بافت تاریخی منطقه  12شهر
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1939
1939
1939
...-1932
...-1932
...-1931
...-1931
1932-1931
...-1931
...-1931
1931
1913 - 1931
1913
1911 -...
1911
1911

تهران.
مدیر دبیرخانه مدیریت بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران( .عاملیت
چهارم-مهندسین مشاور طراحان راهوندشهر).
دبیرعلمی سمینار و کارگاه آموزشی سه روزه "طراحی شهری پایدار-طراحی شهری اراضی فوقانی تونل
رسالت" -دانشگاه شهید بهشتی 3 ،لغایت  11اردیبهشت.
عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
کارشناس طراحی شهری شرکت طراحان راهوندشهر.
مدرس گروه معماری دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر.
عضو بنیاد نخبگان جمهوری اسالمی ایران.
عضو انجمن طراحان شهری ایران و مسئول کارگروه اساتید جوان.
کارشناس طراحی شهری شرکت طرح و کاوش پاسارگاد.
مدرس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد پردیس.
کارشناس طراحی شهری ،قطب علمی طراحی شهری دانشگاه شهیدبهشتی ،دکتر پاکزاد و همکاران.
مدرس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد رباط کریم.
کارشناس طراحی شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهران.
کارشناس طراحی شهری شرکت مهندسین مشاور پیکده.
همکار قطب علمی طراحی شهری در بافتهای با ارزش و تاریخی ،دانشگاه شهید بهشتی.
مدیر مسئول نشریه تخصصی شهر و شهرسازی خشتر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه گیالن.
سردبیر نشریه تخصصی شهر و شهرسازی خشتر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه گیالن

مقاالت علمی در نشریات تخصصی ،همایشها و سمینارها
1933

عابدی ،محمدمهدی (" :)1933خیابان به مثابه محلی برای زندگی شهری" ،مجله تهران شهر ،شماره سوم.

1933

عابدی ،محمدمهدی " :)1933( ،کدام کوچه؟ کدام کودک؟" ،مجله علمی-ترویجی انجمن طراحان شهری ایران.

1931

عابدی ،محمدمهدی (" :)1931لزوم آشنایی طراحان و اعضای کمیته های نما با کاراکتر فضاهای شهری
منطقه" ،مجله علمی-ترویجی انجمن طراحان شهری ایران.

1939

عابدی ،محمدمهدی (" :)1939مکانسازی زیربنای شهر شاد" ،مجله شهر زندگی زیبایی ،سازمان زیباسازی
شهرداری تهران.

1934

عابدی ،محمدمهدی و عین اللهی ،کاوه (" :)1934رویکرد کاتالیزورهای شهری در احیای بافتهای تاریخی"،
مجله علمی-ترویجی شهرنگار.

1939

میرغالمی ،مرتضی؛ زمانی ،بهادر؛ عابدی ،محمدمهدی (" ،)1932تببین رویکرد مکانسازی در طراحی شهری،
نمونه موردی پاتوق محله آشتاب تبریز" ،مجله علمی-پژوهشی آرمانشهر( .در دست چاپ)

1932

عابدی ،محمدمهدی ( ،)1932الحاقات نما ،مقوله ای فراموش شده ،مجله علمی ترویجی معماری و فرهنگ ،شماره
.11

1913

عابدی ،محمد مهدی و حبیبی ،کیومرث (" :)1913بررسی نقش درختان در ایجاد کیفیات منظر شهری ،نمونه
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1913

1919
1911

موردی درختان خیابان ولیعصر (عج) تهران" ،مقاله پذیرفته شده در همایش منظر شهری ،پژوهشکده فرهنگ و
هنر 9 ،و  1آذرماه.
عابدی ،محمد مهدی و حبیبی ،کیومرث ( " :)1913باززنده سازی و احیاء بافتهای فرسوده در رویکرد مشارکتی
(مطالعه موردی بهسازی بافت فرسوده شهر آسیال -مراکش)" ،مقاله پذیرفته شده در همایش توسعهی شهری
پایدار ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران 2 ،و  9آذر ماه.
عابدی ،محمد مهدی و عین اللهی ،کاوه (" :)1919تجربه شهرهای جدید ،بررسی تطبیقی مصر و هلند" ،خشتر؛
نشریه تخصصی شهر و شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیالن.
عابدی ،محمد مهدی ( " :)1911نشانهها بزرگ و مهم ،کوچک و بیاهمیت " ،خشتر؛ نشریه تخصصی شهر و
شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیالن.

کتاب ها و متون تخصصی
1933
1933
1931
1931

بهزادفر ،مصطفی؛ عین الهی ،کاوه؛ عابدی ،محمدمهدی و  ،)1933( ...اصول طراحی داالنهای دروازهای شهر،
دانشگاه علم و صنعت ایران :تهران.
عابدی ،محمدمهدی؛ بهنام ،سینا؛ عراقی زاده ،مجتبی ( :)1933طراحیشهری با رویکرد پدافند غیرعامل ،انتشارات
دانشگاه مالک اشتر :تهران.
عابدی ،محمدمهدی ( :)1931تبیین رویکرد مکانسازی در طراحی شهری و روشهای آن ،انتشارات مرکز مطالعات
و برنامه ریزی شهر تهران.
پاکزاد ،جهانشاه؛ (دستیاران) ابراهیم نیا ،وحیده؛ عابدی ،محمدمهدی؛ عین الهی ،کاوه ( :)1931تاریخ شهر و
شهرنشینی در ایران (از آغاز تا دوران قاجار) ،انتشارات آرمانشهر :تهران.

فعالیتهای حرفهای
1933
...-1931
...-1931
1933-1931
1931
1931-1939
1939
1931

تدوین ضوابط محورهای مروارید و امیرکبیر کیش ،کارفرما :سازمان منطقه آزاد کیش ،مشاور :مهندسین مشاور
آرمانشهر ،سمت :مدیر پروژه.
برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهر قشم ،کارفرما :سازمان منطقه آزاد قشم ،مشاور :مهندسین
مشاور آرمانشهر ،سمت :مدیر پروژه.
تدوین ضوابط نماهای ساختمانی برای بناهای شاخص شهر تهران ،کارفرما :معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
تهران ،مشاور :مهندسین مشاور آرمانشهر سمت :مدیر پروژه.
طراحی شهری شهرک میرمهنای جزیره کیش-کارفرما :سازمان منطقه آزاد کیش ،مشاور :مهندسین مشاور
آرمانشهر ،سمت :مدیر پروژه.
تهیه طرح توجیهی منطقه ویژه اقتصادی پارسیلون خرم آباد ،کارفرما :شرکت سرمایهگذاری آتیه دماوند ،مشاور:
مهندسین مشاور موننکو ،سمت :مشاور شهرسازی.
برگزاری مسابقه طراحیشهری محور امیرکبیر و مروارید جزیره کیش ،کارفرما :سازمان منطقه آزاد کیش ،مشاور:
مهندسین مشاور آرمانشهر ،سمت :مدیر پروژه.
امکانسنجی زمین  14هکتاری  VIPشرکت بساک کیش ،کارفرما :شرکت سرمایه گذاری کرانه کیش ،مشاور:
مهندسین مشاور آرمانشهر ،سمت :مدیر پروژه.
تدوین طرح جامع نورپردازی بزرگراه طبقاتی صدر-سازمان زیباسازی شهر تهران ،مشاور :هنرآفرینان قرمز ،سمت:
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...-1931
-1931
...-1931
...-1931
...-1934
...-1934
....-1934
....-1934
....-1934
1939
...-1939
1939
1939
1932
1932
1932
1932
1932
1932-...

1931

مدیر مطالعات شهری.
طراحیشهری خیابان آذر قم-کارفرما :اداره راه و شهرسازی استان قم ،مشاور :مهندسین مشاور آرمانشهر.سمت:
مدیر پروژه.
مدیریت طرح پروژههای ساماندهی مبادی شهر تهران-کارفرما :شهرداری تهران ،مشاور :مهندسین مشاور
آرمانشهر.سمت :کارشناس طراحی شهری.
تدوین ضوابط هماهنگی ،تداوم و انسجام بصری نماهای شهری در مناطق  22گانه تهران-منطقه  ،19کارفرما:
شهرداری تهران ،مشاور :مهندسین مشاور آرمانشهر .سمت :مدیر پروژه.
تدوین ضوابط هماهنگی ،تداوم و انسجام بصری نماهای شهری در مناطق  22گانه تهران-منطقه  ،13کارفرما:
شهرداری تهران ،مشاور :مهندسین مشاور آرمانشهر .سمت :مدیر پروژه.
ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم کرج ،کارفرما :شهرداری کرج ،مشاور :مهندسین مشاور آرمانشهر .سمت:
کارشناس طراحی شهری.
طراحیشهری خیابان جانبازان زاهدان ،کارفرما :شهرداری زاهدان ،مشاور :مهندسین مشاور آرمانشهر .سمت:
کارشناس طراحی شهری.
آمادهسازی و تغییر کاربری اراضی پادگان گرگان ،کارفرما :ستاد مهندسی آجا ،مشاور :مهندسین مشاور آرمانشهر.
سمت :کارشناس طراحی شهری.
طرح تفصیلی شهر مراغه ،کارفرما :شهرداری مراغه ،مشاور :مهندسین مشاور آرمانشهر .سمت :کارشناس طراحی
شهری.
مطالعات و طراحیشهری خیابان دانشکده کشاورزی کرج ،کارفرما :شهرداری کرج ،مشاور :مهندسین مشاور
آرمانشهر .سمت :کارشناس طراحی شهری.
مشاوره سازماندهی پروژههای طراحی شهری ،مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران ،مشاور :محمدمهدی
عابدی.
عضو هیئت علمی کمیته نما و منظر شهری منطقه  2شهرداری تهران.
ارتقاء کیفیت منظر شهری خیابان پیروزی با رویکرد مشارکتی ،کارفرما :اداره کل معماری و ساختمان شهرداری
تهران ،مشاور :مهندسین مشاور ابردشت.
مدیر دبیرخانه مدیریت بافت تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ،کارفرما :مدیریت بافت و
بناهای تاریخی شهرداری تهران ،مشاور :مهندسین مشاور راهوند شهر.
پژوهش و طراحی نقشههای توریستی بافت تاریخی شهر تهران ،کارفرما :معاونت بافت تاریخی شهرداری تهران،
مشاور :مهندسین مشاور راهوندشهر .سمت :کارشناس طراحی شهری.
طرح امکانسنجی مجتمع مسکونی زعفرانیه ،جهت ارائه به کمیسیون ماده  1شهرداری تهران ،کارفرما :بخش
خصوصی.
طرح امکانسنجی اقتصادی رستورانهای سیار ،کارفرما :بخش خصوصی.
طرح توجیهی زمین  11هکتاری گلخندان ،کارفرما :بخش خصوصی.
طراحی شهری میدان هفت حوض (نبوت) ،کارفرما :سازمان زیباسازی شهرداری تهران ،مشاور :مهندسـین مشـاور
فرنهاد.
طرح پژوهشی طراحی محله های خودکفا برای دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل ،نمونـه مـوردی منطقـه یـک
شهرداری تهران،دانشکده معماری و شهرسازی دفاعی دانشگاه مالـک اشـتر ،پـروژه نخبـهوظیفـه جهـت خـدمت
سربازی ،کارفرما :بنیاد نخبگان نیروهای مسلح.
طرح پژوهشی بررسی آسیب پذیری ساختار شهرها از منظر طراحی شهری معطوف به پدافند غیرعامـل،دانشـکده
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1931
1931
1931
1931

1931
1913 - 1931
1913 - 1931
1913 - 1931
1913 - 1931
1931-1913
1919
1911
1911
1911

معم اری و شهرسازی دفاعی دانشگاه مالک اشتر ،پروژه کسـری جهـت خـدمت سـربازی ،کارفرمـا :بنیـاد نخبگـان
نیروهای مسلح.
راهنمای نورپردازی پل طبقاتی بزرگراه صدر تهران .کارفرما :سازمان زیباسازی شهر تهران ،سمت :مشاور طراحی
شهری.
راهنمای نورپردازی خیابان ولیعصر تهران ،کارفرما :سازمان زیباسازی شهر تهران ،سمت :مشاور طراحی شهری.
طرح آماده سازی جزیره چومه آبادان ،کارفرما :سازمان سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند ،مشاور :دکتر جهانشاه پاکزاد
(مشاور حقیقی) ،سمت :کارشناس طراحی شهری.
طرح آماده سازی مجتمع مسکونی گرمدره ،کارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،مشـاور :دکتـر جهانشـاه پـاکزاد
(مشاور حقیقی) ،سمت :کارشناس طراحی شهری.
همکاری در طرح پژوهشی آئیننامه های اجرائی سـازمان زیباسـازی ،کارفرمـا :سـازمان زیباسـازی شـهر تهـران،
پژوهشگر اصلی :دکتر جهانشاه پاکزاد.
بازنگری طرح هادی روستای مبارک آباد  ،کارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهران ،مشاور :دکتر جهانشاه پاکزاد
(مشاور حقیقی) ،سمت :کارشناس طراحی شهری.
بازنگری طرح هادی روستای سرخورک  ،کارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهران ،مشاور :دکتر جهانشاه پـاکزاد
(مشاور حقیقی) ،سمت :کارشناس طراحی شهری.
بازنگری طرح هادی روستای وادان  ،کارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهـران ،مشـاور :دکتـر جهانشـاه پـاکزاد
(مشاور حقیقی) ،سمت :کارشناس طراحی شهری.
بازنگری طرح هادی روستای سله بن  ،کارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهران ،مشاور :دکتـر جهانشـاه پـاکزاد
(مشاور حقیقی) ،سمت :کارشناس طراحی شهری.
طرح آماده سازی باغستان طاهرآباد ،کارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهران ،مشـاور :دکتـر جهانشـاه پـاکزاد
(مشاور حقیقی) ،سمت :کارشناس طراحی شهری.
طراحی معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیالن  ،کارفرما :دانشگاه گیالن ،مشاور :مهندسـین مشـاور آبـاد،
سمت :کارشناس شهرسازی.
طرح  ،Wiprosکارفرما :بنیاد . DAADمشاور :همکاری مشترک دانشگاه گیالن و دانشـگاه  TUبـرلین ،سـمت:
کارشناس شهرسازی.
طرح ساماندهی محله پیربازار رشت ،کارفرما :بنیاد  ، DAADمشاور :همکاری مشترک دانشگاه گیالن و دانشـگاه
 TUبرلین ،سمت :کارشناس شهرسازی.
طرح ساماندهی اسکانهای غیر رسمی تاالب عینک شهر رشت ،کارفرما :شهرداری رشت ،مشاور :مهندسین مشاور
طاهر افراز شمال ،سمت :کارشناس شهرسازی.

فعالیتهای علمی -پژوهشی
1939
1939
1939
1931

مدرس کارگاه " آموزش برداشت اطالعات مامورین بازدید" ،شهرداری تهران ،جهت آموزش کارکنان دفاتر خدمات
الکترونیک برای برداشت اطالعات نما.
تدریس کاربینی– رشته مهندسی معماری شهری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی سوانح طبیعی.
تدریس مبانی توسعه ی پایدار و اکولوژی در شهر– رشته مهندسی فناوری معماری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی
سوانح طبیعی.
مدرس کارگاه "تفکیک زمین" ،جامعه مهندسان شهرساز ایران ،سلسله کارگاه های شهرساز افتخاری.
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1931
1934-31
1934-31
1934-31
1934-31
1934-31
1939-34
1939-34
1939-34
1939-34
1939-34
1939-34
1939
1939
1939-1932
1939-1932
1932
1939-1932
1932
1932
1932
1932-1931
1931
1931
1931
1931-1931
1931

مدرس دوره " آموزش ورود به حرفه طراحی شهری" ،استودیو هنری کالژ.
تدریس شناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده– رشته مهندسی فناوری معماری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره
شهر.
تدریس مبانی توسعه ی پایدار و اکولوژی در شهر– رشته مهندسی فناوری معماری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی
ره شهر.
تدریس سیراندیشه ها مداخله در بافت فرسوده – رشته مهندسی فناوری معماری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره
شهر.
تدریس سمینار مسائل شهری ( 2واحد) – دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس
تدریس طرح شهرسازی  1( 4واحد) – دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس
تدریس شناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده– رشته مهندسی فناوری معماری ،دانشگاه جامع علمی-کـاربردی ره
شهر.
تدریس مبانی توسعه ی پایدار و اکولوژی در شهر– رشته مهندسی فناوری معماری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی
ره شهر.
تدریس سیراندیشه ها مداخله در بافت فرسوده – رشته مهندسی فناوری معماری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره
شهر.
تدریس سمینار مسائل شهری ( 2واحد) – دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس
تدریس طرح شهرسازی 1( 4واحد) – دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس
تدریس آمار در شهرسازی ( 2واحد) – رشته مهندسی فناوری معماری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر.
تدریس سمینار ( 2واحد) – رشته مهندسی فناوری معماری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر.
دبیرعلمی سمینار و کارگاه آموزشی سه روزه "طراحی شهری پایدار -طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت با
حضور پروفسور مایکل نیومن" -دانشگاه شهید بهشتی 3 ،لغایت  11اردیبهشت.
تدریس آمار در شهرسازی ( 2واحد) – رشته مهندسی معماری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر.
تدریس سمینار ( 2واحد) – رشته مهندسی معماری ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر.
شرکت در همایش ملی شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
تدریس طرح  4شهرسازی ( 1واحد) – دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.
سخنرانی پیرامون جشن تهران و مکانسازی ،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران-مرکز در روز جهانی شهرسازی،
آبان ماه 1932
برگزاری جشن تهران با همکاری گروه @تهران ،با رویکرد مکان سازی برای کودکان ،پارک باغموزه قصر تهران،
آبان ماه 1932
تدریس سمینار مسائل شهری ( 2واحد) – دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس
تدریس طرح شهرسازی 1( 4واحد) – دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس
عضو کارگروه علمی سمینار تحول شهر در ایران ،با همکاری انجمن طراحان شهری ایران و قطب علمی طراحـی
شهری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه  UCLانگلستان.
شرکت در همایش ملی فرهنگی دانشجویی و مهندسی فرهنگی ،دانشگاه علم و فرهنگ.
تدریس طرح شهرسازی 1( 1واحد)  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس
تدریس شناخت فضاهای شهری (4واحد)  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس
تدریس مبانی طراحی 9( 2واحد)  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد رباطکریم
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1931
1931
1931
1913
1911 -1931
...-1911

تدریس مبانی طراحی 9( 1واحد)  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد رباطکریم
تدریس بیان معماری 9( 1واحد)  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد رباطکریم
شرکت در همایش بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه ،شورای عالی انفورماتیک.
شرکت در همایش ملی منظر شهری ،پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی.
همکاری در تألیف کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران ،مولف اصلی :دکتر جهانشاه پاکزاد ،انتشارات آرمانشهر.
دستیار پژوهشی دکتر جهانشاه پاکزاد در قطب علمی طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید
بهشتی.

مشاوره پایان نامه کارشناسی
1939-1932

کریمی ،مریم ،بررسی بازار فاز یک شهرک اکباتان مبتنی بر قرار گاه های رفتاری ،استاد راهنما :دکتر الهام امینی،
استاد مشاور :مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.
عاشوری ،شیوا ،بررسی اثرات کارکردی فضاهای عمومی بر گذران اوقات فراغت شهروندان نمونه موردی :شهرک
اکباتان ،استاد راهنما :دکتر الهام امینی ،استاد مشاور :مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسازی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.
وحیدی ،مهفام ،نقش جداره های شهری بر کیفیت خیابان شهری ،استاد راهنما :دکتر الهـام امینـی ،اسـتاد مشـاور:
مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.
بیرشک ،دآلرام ،تاثیر نورپردازی بر فضای شهری در جهت ارتقای سرزندگی (نمونه ی موردی خیایـان ولیعصـر)
استاد راهنما :دکتر سارا نهیبی ،استاد مشاور :مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسازی ،دانشـگاه
آزاد اسالمی واحد پردیس.
مرادی نیاز ،مهرا ،بررسى عوامل محیطى موثر در ارتقاى حس امنیت بانوان شهر تهران (نمونـه مـوردى خیابـان
خاوران) ،استاد راهنما :دکتر سارا نهیبی ،استاد مشاور :مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسازی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.
فتوحی ،فاطمه ،بررسی کارکردهای فضای عمومی در شکل دهی و تقویت سرمایه اجتمـاعی ،اسـتاد راهنما:خـانم
دکتر امینی ،استاد مشاور :مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحـد
پردیس.

1939-1932

اداوی ،فرحناز ،شناسایی عوامل محدودکننده زنان در فضای باز شهری (نمونه موردی:محله جنت آباد جنوبی) استاد
راهنما :دکتر سارا نهیبی ،استاد مشاور :مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسـازی ،دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد پردیس.

1939-1932

پارسافرد ،ملیکا ،طراحی فضاهای شهری دوستدار کودک (نمونه موردی فلکه دوم نیروی هوایی) ،اسـتاد راهنمـا:
دکتر سارا نهیبی ،استاد مشاور :مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسـالمی
واحد پردیس.
پارسا ،هلیا ،شناخت تاثیر ات کالبدی فضای شهری بر شکل گیری قرار گاه های رفتاری ،استاد راهنما :دکتر الهـام
امینی ،استاد مشاور :مهندس محمدمهدی عابدی ،پایان نامـه کارشناسـی شهرسـازی ،دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد
پردیس.
شمشیری ،زهرا ،بررسی کیفیت حضور بانوان در فضای عمومی (نمونه موردی :محله شهرآرا) ،استاد راهنما :دکتـر
سارا نهیبی ،استاد مشاور :مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحـد

1939-1932

1939-1932
1939-1932

1939-1932

1939-1932

1939-1932

1939-1932
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1939-1932
1932

پردیس.
زرگر ،یاسمن ،شهرهای 24ساعته با رویکرد پویایی  ،نمونه موردی خیابان شهرداری ،استاد راهنما :دکتر سارا نهیبی،
استاد مشاور :مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.
قدیمی ،درسا ،طراحی ایستگاه های مترو به مثابه فضاهای شهری ،استاد راهنما :دکتر الهام امینـی ،اسـتاد مشـاور:
مهندس محمدمهدی عابدی ،پایاننامه کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.

داوری پایان نامه کارشناسی
1939

همتی ،الهه ،مناسبسازی پیاده روها برای معلولین جسمی-حرکتی بـا رویکـرد ایمنـی-نمونـه مـوردی شـریعتی
حدفاصل پل رومی تا چهارراه قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.
غریبی ،معصومه ،بررسی مولفه های طراحی فضاهای عمومی پاسخگو-نمونه موردی تئاتر شهر تهران ،دانشـگاه
آزاد اسالمی واحد پردیس.
زنگنه ،فائزه ،راهکارهای کالبدی در راستای شهر دوستدار کودک-نمونه موردی منطقه  19تهـران ،دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد پردیس.
میروکیلی ،عاطفه  ،سلطانی ،مینا  ،بررسی عوامل موثر بـر ارتقـای امنیـت زنـان در میـادین شـهری بـا رویکـرد
 -CPTEDنمونه موردی میدان تجریش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.
محمدی ،شراره ،شناسایی مولفه های موثر بر امنیت اجتماعی کودکان در فضای شهری-نمونه مـوردی مجتمـع
مسکونی کوثر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.
محمدی ،شراره ،شناسایی مولفه های موثر بر امنیت اجتماعی کودکان در فضای شهری-نمونه مـوردی مجتمـع
مسکونی کوثر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.

1939

دهنو ،فریبا ،بررسی نقش مولفه های طبیعی بر ارتقاء کیفیت فضای شهری-نمونه موردی شهر ری ،محله دولـت
آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس.

1939
1939
1939
1939
1939

افتخارات علمی و حرفه ای
1939

انتخاب به عنوان عضو برتر علمی شهرساز درکمیته های نما و منظر شهری شهرداری تهران به انتخاب شهرداری
تهران در "روز جهانی شهرساز"1939/11/19-
انتخاب به عنوان عضو علمی برتر درکمیته های نما و منظر شهری شـهرداری تهـران بـه انتخـاب هیئـت داوران
همایش "تهران در آینه نمای شهر" 34/9/22-
دبیر علمی سمینار و کارگاه سه روزه طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت با رویکرد توسعه پایدار با همکاری
پروفسور مایکل نیومن.
عضویت در بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسالمی ایران.
کسب جایزه بهترین کتاب سال  2112در زمینه مدیریت شهری بنیاد  UN habitatسازمان ملل بـرای کتـاب
تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران به همراه گروه پژوهشی.
عضویت در کارگروه علمی همایش تحول شهر در ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و  UCLانگلستان.

1934
1939
1932
1931
1931

مصاحبهها و گفتگوها و سخنرانی ها
1932
1934

مصاحبه با سایت اول نیوز با عنوان " ما خانه میخواهیم نه مسکن".
مصاحبه با برنامه عینک ،شبکه آموزش صدای و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،پیرامون "شهرهای بدون
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1934
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1939
1939
1931
1933
1933

کربن".
مصاحبه با سایت ایرانخبر با عنوان  " :آقای قالیباف بخواند :تهران جایی برای زندگی؟".
مصاحبه با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان " :معماری رومی یا معماری بومی؟".
گفتگو با نشریه جامعه پویا با عنوان " :مدیریت تهران بر اساس برنامه ها و نهپروژهها".
گفتگو با خبرگزاری مهر با موضوع 1" :دلیل برای حذف پل های عابر پیاده؛ نماد خودرومحوری".
گفتگو با خبرگزاری ایسنا با موضوع " :مال سازی الگوی توسعه ناجور".
یادداشت نشریه حمل و نقل -وزارت راه و شهرسازی با موضوع " چرا تهران باید به یک شهر قابـل پیـاده
روی تبدیل شود؟".
گفتگو با نشریه حمل و نقل-وزارت راه و شهرسازی با موضوع "مصائب شهر خاکستری".
گفتگو با شبکه عصر ایران با موضوع "بافت فرسوده آبکوه".
گفتگو با شبکه العالم صدای و سیمای جمهوری اسالمی ایران با موضوع "پلهای سواره شهر تهران".
سخنرانی پیرامون " موازین طراحی شهری در طراحی نما" ،شهرداریهای مناطق تهران.
گفتگو با خبرگزاری ایمنا و نشریه شهرگاه پیرامون "شهربازی در شهر".
گفتگو با روزنامه شهروند پیرامون "پادگان  11پاسداران".
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