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 هاي پژوهشيطرح -1
 

 عنوان طرح رديف
 وضعيت طرح

 مدت طرح سال خاتمه سال شروع محل انجام
 ماه 9 21/10/79 07/03/79 هنرهای زیبا - دانشگاه تهران های مترو تدوین ضوابط و معيارهای طراحی مبلمان شهری مجاور ایستگاه 1

 ماه 9 7/08/80 10/11/79 هنرهای زیبا - دانشگاه تهران هـای درون شهـریبـررسـی و نـقـد مسـائـل حریـم بـزرگـراه 2

 ماه 12 20/06/82 01/01/81 اهنرهای زیب - دانشگاه تهران عنوان یک عنصر زنده شهری و شریان زندگی اجتماعی ومدنی در شهر تهرانراه به  نقد و تحليل کالبد پياده 3

 ماه 12 01/02/84 27/12/82 مرکز تحقيقات آموزش و پرورش پذیرهای انعطافطراحی فضاهای آموزشی با استفاده از فرم 4

 ماه 10 16/04/86 15/06/85 استانداری هرمزگان طراحی و ساماندهی ساحل و بلوار ساحلی بندرعباس 5

 ماه  12 01/08/86 01/08/85 قطب علمی هنرهای زیبا برداریطی ناشی از توسعه مسکن در مراحل ساخت و بهرهمحيهای زیستبررسی آلودگی 6

 ماه 19 06/11/86 22/03/85 سازمان نوسازی شهر تهران 15)ع( منطقه یامام عل هيناح 2محله  یو برآورد اقتصاد یریتحقق پذ یو بررس یانجام خدمات مطالعات، طراح 7

 ماه 46 08/07/87 17/09/83 شرکت عمران و خدمات شهری کيش رمهنايم میدر بافت قد یطراح تيقابل یدارا یمحدوده ها یو بهساز یدمات ساماندهانجام خ 8

 ماه 12 03/09/87 03/09/86 سازمان بنادر و دریانوردی رامسر یکنارگذر ساحل سنجی طرح مطالعات امکان 9

 ماه 12 29/12/87 01/01/87 قطب علمی هنرهای زیبا اشی از ممنوعيت ورود خودرو به محوطه دانشگاه تهرانهای بوجود آمده نوضعيت بررسی 10

 ماه 16 20/12/89 26/08/87 تهرانسازمان زیباسازی شهر  یمولو ابانيخ ادهيمعابر پ یبهساز یطراح 11

 ماه 3 20/06/92 30/03/92 ن و شهرسازیمرکز تحقيقات راه و مسک های قوه قضائيهتدوین ضوابط معماری ساختمان 12

 ماه 10 26/06/94 26/08/93 شهرسازی شهرداری تهران معاونت معماری و های صنعتی در طرح تفصيلی شهر تهرانهای صنعتی پاك با فناوری باال و خوشهساماندهی پهنه 13

 ماه 12 07/10/94 07/10/93 معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران ملياتی مرتبطهای عسازی و تعيين شاخصهای مناسبضوابط و دستورالعملتهيه و تدوین  14

 ماه 8 - 11/02/96 راه اهن جمهوری اسالمی ایران زنجان ، قزوین و اراكراه آهن مطالعات طرح جامع ایستگاهی ایستگاه های  15

 ماه 12 - 09/05/96 معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران تهران شرق حوزه خدمات تامين و آوریتاب ارتقای رویکرد با تپه دوشان اراضی فضایی-کالبدی بازآفرینی 16

 ماه 12 - 14/11/96 سازمان بنادر و دریانوردی بازآفرینی تعامل شهر و بندر 17

01/
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 كتاب -2
 

 نام انتشارات تاريخ شماره موضوع رديف
 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران 88ابستان ت 3030 توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار 1

 سازمان بنادر و دریانوردی 88زمستان  - تهيه و تدوین ضوابط طراحی و معماری ساختمانها و مستحدثات بندری 2

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران 90پایيز  3214 پذیریطراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف 3

 سازمان بنادر و دریانوردی 91زمستان  - و معيارهای تعامل شهر و بندرپروژه تهيه و تدوین اصول  4

 انتشارات آذرخش 93 زمستان 3710943 نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی 5

 موسسه انتشارات دانشگاه تهران 94 زمستان - نور، در هنر، معماری و شهرسازی ایران 6

 سازمان برنامه و بودجه، امور نظام فنی اجرایی 98تابستان  781 های قضاییطراحی داخلی ساختمانضوابط و معيارهای طراحی معماری و  7
 

  
 

         

 شده در دانشگاه دروس تدريس -

 پايه سال گروه انشكدهد دانشگاهنام  واحد نام درس رديف

 شدکارشناسی ار تاکنون 71 معماری معماری تهران -هنرهای زیبا 5 طرح معماری پنچ 1

 کارشناسی ارشد 82تا  72 معماری معماری تهران -هنرهای زیبا 5 طرح معماری شش 2

 کارشناسی ارشد 83تا  68 معماری معماری تهران -هنرهای زیبا 5 های زیستی طرح مجتمع 3

 کارشناسی ارشد تاکنون 81 معماری منظر  معماری تهران -هنرهای زیبا 2 عناصر معماری منظر 4

 کارشناسی ارشد 83تا  81 معماری معماری تهران -هنرهای زیبا 2 تحليل فضای شهری 5

 کارشناسی ارشد تاکنون 80 معماری منظر  معماری تهران -هنرهای زیبا 4 طرح معماری منظر دو 6
 کارشناسی ارشد تاکنون 83 معماری منظر  معماری تهران -هنرهای زیبا 2 شناخت فضاهای تفرجگاهی 7
 کارشناسی نونتاک 82 معماری معماری تهران -هنرهای زیبا 2 مبانی معماری منظر 8
 کارشناسی ارشد تاکنون 80 معماری منظر  معماری تهران -هنرهای زیبا 2 منظر شهری 9
 کارشناسی ارشد تاکنون 85 تکنولوژی معماری معماری تهران -هنرهای زیبا 4 طرح تکنولوژی معماری سه 10

 کارشناسی ارشد تاکنون 89 انرژی معماری معماری  تهران -هنرهای زیبا 2 تنظيم شرایط سایت 11
 کارشناسی ارشد تاکنون 71 معماری معماری تهران -هنرهای زیبا 8 بار( 210نامه )استاد راهنما و مشاور پایان 12
 دکتری تاکنون 88 معماری معماری تهران -هنرهای زیبا 8 بار( 2استاد راهنمای دکتری ) 13
 کارشناسی تاکنون 94 عمران عمران تهران -فنی 2 طراحی معماری و شهرسازی 14
 کارشناسی ارشد تاکنون 94 تکنولوژی معماری معماری پارس 2 تکنولوژی،طبيعت ، پایداری 15
 کارشناسی ارشد تاکنون 94 معماری منظر معماری پارس 2 منظر شهری 16
 کارشناسی ارشد تاکنون 94 معماری و انرژی معماری پارس 5 و انرژی یطراحی شهر 17
 کارشناسی ارشد تاکنون 94  معماری پارس 3 مشارکت محيطی و پایداری 18

  

 ها   ده در كنفرانسشمقاالت ارائه -4
 موضوع مقاله تاريخ شماره نام كنفرانس رديف

 ماندگاری بناها با راهکارهای نوین طراحی و ساخت 87پائيز  اولين تهران - المللی دستاوردهای نوین ساختمانیکنفرانس بين 1

 طراحی و محيط زیست معماری از طراحی تا طراحی 88ر بها هاسلسله سخنرانیسومين تهراندانشگاهـقطب علمی فناوری ایران هنرهای زیبا 2

 ارائه دستاوردهای طرح تدوین ضوابط طراحی و معماری مستحدثات بندری 88بهار  اولين آمفی تاتر ـ سازمان بنادر و دریانوردی 3

 نوین ساختمانی در زیباسازی شهر هاینقش فناوری 89مرداد  نشست تخصصی های شهرداری تهران ـ بوستان گفتگوتاالر دائمی نمایشگاه 4

 فناوری اطالعات و سير تحول آموزش مهندسی معماری 88 بهار اولين 1404درمهندسیآموزشکنفرانستهراندانشگاهـفنیدانشکده 5

 Performative Building Envelope 90بهار  دومين ـ دانشگاه تهران المللی معماری و سازهکنفرانس بين 6
 تعامل معماری و سازه در آثار برجسته معماران معاصر 90بهار  دومين دانشگاه تهران المللی معماری و سازه ـانس بينکنفر 7

 کنارگذر ساحلی رامسر 90خرداد  ـ اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران، خانه هنرمندان تهرانهم 8

 پنجگانه باغ ایرانی و حواس 90خرداد  ـ تهران -جشنواره باغ ایرانی  9

 نقش آموزش مجازی و اینترنت در فرآیند آموزش معماری 90آبان  دومين کنفرانس آموزش مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان 10

 های اریگامی در خلق هنر معماریروش 91اردیبهشت چهارمين تهران -کنفرانس و مسابقه ملی اریگامی  11

 بازشناخت نقش کيفيت محيط شهری در فضای عمومی با هویت 94خرداد  اولين  تهران-زیست و مدیریت شهریدستاوردهای نوین در عمران، معماری، محيط 12

 نور، رنگ و صدا در ميدان نقش جهان از دیرباز تاکنون 93مهر  اولين  تهران -کنفرانس نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی  13

 بناها و فضاهای ماندگار 93بهمن  اندیشگاه زنگ سخنرانی های ماهانه دانشگاه کاشان 14

 زيعناصر شاخص و خاطره انگ 94اردیبهشت اولين همدان - نايس یسال احداث آرامگاه بوعل نيپاسداشت شصتم شیهما 15

 ران معاصربهره وری از نور طبيعی در آثار برجسته معما 94خرداد  دومين تهران -کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران  16

 سردر دانشگاه تهران 94آبان  دومين یادنامه یکصد معمار یکصد انتخاب 17
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 مدیریت شهری پس از بحران زلزله 95دی  اولين انتهر یشهردار یشهر یهاو طرح یاداره کل شهرساز یتخصصیعلم یهاسلسله نشست 19

 نمونه موردی هسته تاریخی شهرتهران  -بازآفرینی دانش بنيان فضاهای شهری بارویکردهویت گرایی 96بهار  اولين کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنيان     20

 هادر جستجوی نور، مفاهيم و روش 96زمستان  پنجمين تربيت مدرس -راییهای جشنواره بين المللی معماری نور و نورآسلسله نشست 21

 هایی از زلزله ژاپندرس 96زمستان  سومين نشانی و ایمنی شهریهمایش ملی آتش 22

 بازنمایی باغ ایرانی در سایر هنرها 97مرداد  صد و ششمين نشست یهرم پ شکدهیاند یتخصص یعلم یهاسلسله نشست 23

 عدم هماهنگی طراحی شهری با بسترهای طبيعی 97مرداد  ششمين س جامع مدیریت و مهندسی سيالبکنفران 24

 آموزش و پژوهش –معماری دیروز، امروز، فردا  97آذر  صد و دوازدهمين نشست یهرم پ شکدهیاند یتخصص یعلم یهاسلسله نشست 25

 حرفه و عمل –معماری دیروز، امروز، فردا  97دی  مين نشستصد و چهارده یهرم پ شکدهیاند یتخصص یعلم یهاسلسله نشست 26

 

 محمدمهدی محمودی



 

 در نشرياتشده مقاالت ارائه -5
 موضوع مقاله تاريخ شماره نام نشريه يا فصلنامه رديف

 پل ستئوهاشی ـ ژاپن 72خرداد و تير  20و  19 معماری و شهرسازی 1

 مبانی مسکن 72دی و بهمن  26و  25 معماری و شهرسازی 2

 نگرشی به آموزش معماری در ایران و خارج از کشور 76اردیبهشت  37و  36 معماری و شهرسازی 3

 معماری تعادلی بين هنر و علم 78اسفند  55و  54 معماری و شهرسازی 4

 مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی 78پائيز  27 ميراث جاودان سازمان ميراث فرهنگی 5

 مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی 80تابستان  9 معماری و فرهنگ 6

 های درون شهری در تغيير منظر شهری تهرانتاثير بزرگراه 81زمستان  12 هنرهای زیبا ـ دانشگاه تهران 7

 ـ کالبدی در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهيد رجائی ئیساماندهی فضا 82تابستان  71و  70 معماری و شهرسازی 8

 های متروضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پيرامون ورودی 83پائيز  19 تهران هنرهای زیبا ـ دانشگاه 9

 به باغ همسفران 83تابستان  77و  76 معماری و شهرسازی 10

 سرای عشق و ایمان 83پائيز  79و  78 معماری و شهرسازی 11

 گر تهراننظاره 84بهار ـ تابستان  81و  80 معماری و شهرسازی 12

 منطقه ویژه اقتصادی بندر شهيد رجائی 85شهریور  33 م مهندسیپيا 13

 وریهنر معماری؛ تئوری، طراحی، ساخت، بهره 85بهار  84 معماری و شهرسازی 14

 نقش شرقی باغ خيال 85تابستان  51 آبادی، وزارت مسکن و شهرسازی 15

 های پویاپذیر ـ کالسانعطاف یزشفضاهای آمو 85تابستان  39 مرکز تحقيقات، وزارت آموزش و پرورش 16

 آموزش زیربنای تحول معماری )مصاحبه( 86بهار  - تهران امروز 17

 های شهرنظری به بوستان ـ گفتگو درباره پارك 86بهار - شرق 18

 های آیندهخانه وارث خاطرات نسل 86تابستان  55 آبادی، وزارت مسکن و شهرسازی 19

 معماری ژاپن، فضای داخلی، الگوی زندگی 86زمستان  57 رسازیآبادی، وزارت مسکن و شه 20

 معماریاز توسعه مسکن با راهکارهای طراحیهای محيطی ناشیکاهش آلودگی 87پایيز  35 هنرهای زیبا ـ دانشگاه تهران 21

 ژاپن، تعامل سنت و مدرنيته 87پایيز و زمستان  93و  92 معماری و شهرسازی 22

 گيری هویت سواحل و بنادر خليج فارستاثير عوامل مختلف اجتماعی ـ فرهنگی بر شکل 88بهار  سومين مللی خليج فارسالهمایش بين 23
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 ايسوابق آموزشي و حرفه -6 
 عنوان شغلي نوع فعاليت تاريخ محل خدمت نام و آدرس محل خدمت رديف

 استادیار تدریس )الجزایر( 1987-1982 ر اوراندانشگاه علوم و تکنولوژی ـ دانشکده معماری ـ شه 1

 طراح طراحی )ژاپن( 1989-1987 مهندسين مشاور اَتوجی ـ شهر کيوتو 2

 استادیار تدریس 1394-1368 دانشگاه تهران ـ پردیس هنرهای زیبا ـ دانشکده معماری 3

 عواستادیار مد تدریس تاکنون 1394 دانشکده عمران-پردیس فنی-دانشگاه تهران 4

 طراح ومدیر پروژه طراحی تاکنون 1368 دفترطراحی معماری و شهرسازی ـ تهران ـ مهندسين مشاور هرم پی 5

 عضو اصلی پژوهشی 1394 - 1384 مرکز  قطب علمی فناوری معماری ایران )عضو اصلی قطب( 6

 عضو اصلی پژوهشی 1392 - 1386 های نوین ساختمانیعضو شورای فناوری 7

 مدیر پروژه پژوهشی ـ کاربردی 1388ـ  1386 ها و مستحدثات بندری )سازمان بنادر و دریانوردی(تدوین ضوابط طراحی و معماری ساختمانتهيه و  8

 مدیر پروژه پژوهشی ـ کاربردی 1388ـ  1387 های اجرایی طرح ممنوعيت تردد خودرو در محدوده دانشگاه تهرانبررسی محدودیت 9

 دبير کنفرانس پژوهشی ـ کاربردی 1393 گ و صدا در هنر، معماری و شهرسازیکنفرانس نور، رن 10

 دبير کنفرانس پژوهشی ـ کاربردی 1394 کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران 11

 عضو کميته علمی پژوهشی ـ کاربردی 1397 ششمين کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سيالب 12

 عضو کميته علمی پژوهشی ـ کاربردی 1398 مدیریت و مهندسی سيالبهفتمين کنفرانس جامع  13

 برگزارکننده و داور پژوهشی ـ کاربردی 1398 مسابقه طراحی اولين آسایشگاه تخصصی ویژه معلولين در کشور 14

 دبير نشست پژوهشی 1398 نخستين نشست علمی تخصصی دانشنامه مهندسی در ایران 15

 دبير نشست پژوهشی 1398 صی دانشنامه مهندسی در ایراندومين نشست علمی تخص 16

 عضو اتاق فکر پژوهشی ـ کاربردی 1398 عضو اتاق فکر محيط زیست و منابع طبيعی و آب دایره المعارف بزرگ اسالمی 17

 

    

 آثار هنري -7 
 سال محل نام اثر هنري رديف

 1382 -1370 تهران معارف بزرگ اسالمی ـ کاشانکو محوطه مرکز دایره ال طرح معماری مجموعه ساختمان ها 1

 1376-1373 بوشهر طرح مرمت ساختمان کازرونی و تغيير کاربری آن به باشگاه ملوانان 2

 1381 -1376 بندرعباس طرح کالبدی ـ فضائی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهيد رجائی 3

 1383-1381 تهران نی ـ اراضی عباس آبادطرح معماری ساختمان مرکزی اداری سازمان بنادر و کشتيرا 4

 1385-1383 تهران فنی ـ دانشگاه تهران های طرح معماری پروژه توسعه مجموعه پردیس دو ـ دانشکده 5

 1386-1384 بندرعباس طرح ساماندهی سواحل بندرعباس 6

 1386 تهران مشارکت معماران شاخص ایرانی برای طراحی دستگيرة جدید بهریزان 7

 1386 رامسر رح پروژه کنارگذر ساحلی رامسرط 8

 1387 بنادر بازرگانی ایران پروژه تهيه و تدوین اصول و معيارهای تعامل شهر و بندر 9

 1390 کاشان -قله کوه گرکش  طرح پروژه رصدخانه ملی ایران 10

 1392 تهران دانشکده مکانيک، پردیس دو ـ دانشکده های فنی ـ دانشگاه تهران یطراح 11

 1398 تهران (781)ضابطه شماره  های قضاییضوابط و معيارهای طراحی معماری و طراحی داخلی ساختمانتهيه و تنظيم  12

   

 

 

 جوائز علمي اخذ شده -8
 سال عنوان جايزه رديف

 1375 لوح تقدیر، اثر برگزیده در اولين جشنواره مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی )باشگاه ملوانان ـ بوشهر( 1

 1378 لوح تقدیر، اثر برگزیده در دومين جشنواره مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی )مجموعه تفریحی آموزشی ـ کالر آباد( 2

 IRA 1379.2077کاندیدای جایزه معماری بنياد آقاخان برای طراحی معماری باشگاه ملوانان بوشهر طی شماره  3

 IRA 1379.2579طی شماره  المعارف بزرگ اسالمیهای مرکز دائرهای طراحی معماری مجموعه ساختمانکاندیدای جایزه معماری بنياد آقاخان بر 4

 1381 مجموعه آن مرکزـ تهرانجهت طراحیالمعارف بزرگ اسالمیلوح تقدیر، ازطرف رئيس، اساتيد وشورای عالی علمی مرکزدایره 5

 1382 ر سازمان بنادر و دریانوردی برای انجام پروژه توسعه دوم اراضی بندر شهيد رجاییلوح سپاس در اولين همایش مشاورین مهندسی عمران د 6

 1388 لوح سپاس عضویت در هيأت داوران سومين مسابقه معماری و طراحی شهری شهرداری تهران 7

 IRA 1388.3629طی شماره سازمان بنادر و دریانوردی  کاندیدای جایزه معماری بنياد آقاخان برای طراحی معماری ساختمان 8

 1393 لوح سپاس دبيری کنفرانس نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی از طرف دبيران علمی کنفرانس 9

 1394 ایران -تایيدیه برگزاری کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران به مناسبت سال جهانی نور از طرف کميسيون ملی یونسکو  10

 1394 نوریه برگزاری کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران به مناسبت سال جهانی نور از طرف پایگاه اطالع رسانی بين المللی سال جهانی تایيد 11

 1394 لوح سپاس دبيری کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران از طرف دبيران علمی کنفرانس 12

 1394 قات و فناوری جهت طراحی ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه تهرانلوح سپاس وزیر علوم، تحقي 13

 IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experiences) 1396تندیس کميته  14

 1396 و خدمات ایمنی شهرداری تهراننشانی سازمان آتش –نشانی و ایمنی شهری تندیس سومين همایش ملی آتش 15

 1397 لوح سپاس حضور در کميته علمی و نيز ارائه مقاله در ششمين کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سيالب 16

 1397 انتشارات درخت زندگی –جلد ششم  –حضور در کتاب ایرانيان جهانی، ایران فرهنگی  17

 1397 مولف: هنر معماری –پروژه طراحی محيط و منظر اکولوژیک طرح تفصيلی محدوده اوین درکه( حضور در کتاب سال معماری معاصر ایران ) 18

 1398 لوح تقدیر مسابقه طراحی اولين آسایشگاه تخصصی ویژه معلولين در کشور به عنوان داور 19
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