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محمد مهدي عزیزي
C. V.

خالصھ رزومھ
)١٣٩۵اسفند ماه (

.، بجنورد١٣٣٥متولد سال 
.دانشكده شھرسازي، پردیس ھنرھاي زیبا، دانشگاه تھران،استاد

:تحصیالت
١٣٦٧دانشگاه تھران، دانشکده ھنرھای زیبا، نس شھرسازي، لیسافوق
شمسی١٣٧٤(میالدی ١٩٩٥یا، دكتري شھرسازي، دانشكده معماري، دانشگاه سیدني، استرال(.

.١٣٩٣تا شھریور ١٣٩٢برکلی، آمریکا، شھریور - دانشگاه کالیفرنیا: دوره پژوھشی فرصت مطالعاتی

:دروس

كارگاه -زبان تخصصي-روش تحقیق در شھرسازي- ٥طرح شھرسازی -مسکن : دوره کارشناسی
.ریزي شھريامھكارگاه برن-ریزي مسكنكارگاه برنامھ-سازي زمین آماده

ریزي شھريروشھاي برنامھ- برنامھ ریزی کاربری زمین- ریزي مسكن،برنامھ: دوره کارشناسی ارشد-
. ،سمینار تدوین رسالھ- ریزي شھريكارگاه برنامھ-سمینار توسعھ شھري 

مسکنبرنامھ ریزی -)تدوین رسالھ دكتري(روش تحقیق پیشرفتھ :دوره دکتری.

:تا کنونشھرسازي دانشگاه تھراندانشکدهھاي راھنمایي شده در رسالھھا ونامھپایان

خاتمھ یافتھ(ارشد نامھ كارشناسيپایان١٢٠بیش از استاد راھنمای(.

 رسالھ دکتری در حال انجام٣و خاتمھ یافتھ رسالھ دكتري ٦استاد راھنمای.

:مسئولیتھاي اجرایی در دانشگاه تھرانبخشی از 

تا کنون٢٤/٨/١٣٩٥از دانشگاه تھران،ه شھرسازی، پردیس ھنرھای زیبا،رئیس دانشکد.
 ۴/٧/١٣٩۵تا ٣٠/۵/١٣٨٩رئیس پردیس ھنرھای زیبا، دانشگاه تھران، از.
 ،٢١/٧/١٣٨٩تا ١٦/٧/١٣٨٧از ، دانشگاه تھرانرئیس دانشکده شھرسازی، پردیس ھنرھای زیبا.
،١٨/٠٨/١٣٨٤تا ٣١/٠٣/١٣٨٣از تھران،دانشگاهمعاون آموزشي دانشكده ھنرھاي زیبا.
 ٢٤/٠٣/١٣٨٣تا ١٩/٠٢/١٣٨٠رئیس دانشكده ھنرھاي زیبا، از.
 ١٩/٠٢/١٣٨٠تا ٠٨/١١/١٣٧٦معاون پژوھشي دانشكده ھنرھاي زیبا، از.
 ٠٨/١١/١٣٧٦تا ٢٨/٠٨/١٣٧٥معاون آموزشي دانشكده ھنرھاي زیبا، از.
 ٨٠/٤٠/١٣٧٦تا ٠٤/٠٧/١٣٧٥ھنرھاي زیبا، از سرپرست امور دانشجویي و فرھنگي دانشكده.

:مقالھ ھا
پژوھشی–پژوھشی چاپ شده در مجالت علمی–مقالھ علمی۴٣تعداد : ١.
المللیمقالھ انگلیسي چاپ شده در مجالت بین٨تعداد :  ٢ISI وGCR.
ترویجی-علمیترویجی چاپ شده در مجالت–مقالھ علمی ١٠تعداد : ٣.
در مجموعھ مقاالت كنفرانسھا ی داخلیارائھ و چاپ شده مقالھ١٢تعداد : ٤.
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الملليشده در مجموعھ مقاالت كنفرانسھاي بینائھ و چاپ انگلیسي ارمقالھ١٠تعداد : ٥.

:كتابھا
انتشارات "اصول و معیارھاي تعیین تراكم شھري: تراكم در شھرسازي) "١٣٩۵(عزیزی، دمحم مھدی . ١ ،

).١٣٨٢چاپ اول، (دانشگاه تھران، چاپ ششم
١٣٨٠، انتشارات سازمان ملي زمین مسكن، ”سازي زمین شھري در ایرانآماده. ٢.

:طرح ھای پژوھشی
بنیادیطرح پژوھشي٨تعداد : ٧.
کاربردیطرح پژوھشي٨تعداد : ٨.

:در نشریات، کمیتھ ھا و شوراھا در دانشگاه تھران و وزارت علومھا فعالیت بخشی از 

 تا کنون١٧/٢/١٣٨٦، از "برنامھ ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تھرانشورای "عضو.
 وزارت علوم، تحقیقات و -، دانشگاه تھران"شھرسازی و توسعھ شھری پایدار"عضو ھستھ قطب علمی

.١٣٨٢فناوری، از 
 وزارت علوم-" شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی"در " کارگروه معماری و شھرسازی"عضو ،

.تا کنون١٣/٥/١٣٩٥تحقیقات و فناوری، از 
 وزارت -"کمیتھ کاربرد و توسعھ فناوری شورای توسعھ پژوھش و فناوری در علوم انسانی و ھنر"عضو

.تا کنون٢/٤/١٣٩٥علوم، تحقیقات و فناوری، از 
 و ١٣٩٤رئیس ھیات داوری گروه آموزشی ھنر در فرایند انتخاب دانشجوی نمونھ کشوری، سالھای

١٣٩٥.
 ١٣٨٢، ١٣٨١رئیس گروه تخصصی ھنر و معماری جشنواره جوان خوارزمی، وزارت علوم، سالھای ،

١٣٩٥، ١٣٨٨، ١٣٨٧، ١٣٨٦.
 ١٣٨٦رئیس گروه تخصصی ھنر و معماری جشنواره بین المللی خوارزمی، وزارت علوم، سالھای ،

١٣٩٥، ١٣٨٨، ١٣٨٧.
 عضو کار گروه ھنر و معماری، صندوق حمایت از پژوھشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و

.تا کنون١٣٩٤فناوری ریاست جمھوری، از 
 ١٣٨٢عضو كمیسیون تخصصي معماری و شھرسازی شورای قطبھاي علمي كشور، وزارت علوم، از.
تا ٢٠/٤/١٣٩٤نشگاه تھران، از عضو کمیتھ برگزاری کرسی ھای نظریھ پردازی، نقد و مناظره دا***.
 مسکن و برنامھ ریزی و آمایش فضا، ھویت شھر،، پژوھشی - علمیھای عضو ھیئت تحریریھ نشریھ

).دانشگاه تھران–انگلیسی (Biaban، وآرمانشھر، مدیریت شھریمحیط روستا،
١٣٩٣تا ١٣٨٩از ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمدارک تحصیلی خارجی،عضو شورای ارزشیابی.
 ١٣٨٩تا ١٣٨٨، از )پژوھشی-علمی(معماری و شھرسازی -سردبیر نشریھ ھنرھاي زیبا.
 ٤/٧/١٣٩٥تا ١٣٨٩مدیر مسئول نشریھ ھای پردیس ھنرھای زیبا از.
 ١٤/٤/١٣٨٨تا ٣٠/٠٩/١٣٧٨، از )پژوھشی- علمی(سردبیر نشریھ ھنرھاي زیبا.
١٣٨١لمللي خوارزمي، وزارت علوم،اعضو كمیتھ تخصصي ھنر جشنواره بین.
 ،عضو ستاد انتخاب و معرفی برگزیدگان جشنواره ھای جوان و بین المللی خوارزمی، وزارت علوم

١٣٨٧.
١٣٨٣-عضو ھیئت علمي ھمایش قطبھاي علمي كشور، وزارت علوم.

:ھاموفقیت

 تخاب پایگاه استنادی علوم بھ ان(١٣٩٥در حوزه ھنر و معماری، ) نویسنده برتر(دانشمند برتر کشور
وزارت علوم، تحقیقات و –مرکز منطقھ ای اطالع رسانی علوم و فناوری کشور ISC-جھان اسالم

).فناوری
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در حوزه ھنر و معمارینیرااپر استنادترین پژوھشگرسومرتبھ)ISC ( ١٣٩٢در سال) براساس اعالم
).اطالع رسانی علوم و فناوریمرکز منطقھ ای رئیس 

"١٣٩٠پردیس ھنرھای زیبا دانشگاه تھران، " استاد پژوھشگر برتر.

 پژوھشی- علمی" (ھنرھای زیبا-مجلھ معماری و شھرسازی: "١٣٨٩سردبیر نشریھ برتر کشور در سال( ،
.١٣٨٩معرفی شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 

 از سوی وزارت علوم، ) پژوھشی-علمی" (بامجلھ ھنرھای زی: ١٣٨٧سردبیر نشریھ برتر کشور در سال
.تحقیقات و فناوری

دو بار معرفی شده در روز )پژوھشی- علمی" (مجلھ ھنرھای زیبا": مجلھ نمونھ دانشگاه تھرانسردبیر ،
.عنوان مجلھ نمونھ دانشگاه تھرانبھ ١٣٨٤و ١٣٨١پژوھش دانشگاه تھران در سالھای 

 اصول و معیارھاي تعیین تراكم : تراكم در شھرسازي"ا عنوان کتاب برگزیده دانشگاه تھران بمولف
.١٣٨٣معرفی شده در روز پژوھش دانشگاه تھران، ،"شھري

 از سوی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی در سال ) تشویقی(مجری و مدیر پروژه طرح پژوھشی برگزیده
معاونت -دانشگاه تھران، معاونت پژوھشي ”اصول و معیارھاي تعیین تراكم شھري“با عنوان١٣٨٠

].طرح پژوھشي كاربردي[١٣٧٨- ٧٩شھرسازي و معماري وزارت مسكن و شھرسازي، 

:سایر

 : پروژه حرفھ ای٢٥تعداد اصلی مجری، مدیر پروژه و ھمکار.

 مركز مطالعات و تحقیقات شھرسازي و معماري ایران، وزارت مسكن و ) غیر موظف(عضو ھیئت مدیره
.١٣٨٤تا١٣٧٨شھرسازي، از 

،١٣٧٨-١٣٧٩سرپرست مركز مطالعاتي و تحقیقاتي شھرسازي و معماري، وزارت مسكن و شھرسازي.

 ١٣٧٩تا شھریور ١٣٧٧مشاور تحقیقاتي معاون شھرسازي و معماري وزارت مسكن و شھرسازي، از.

 ،١٣٧٧تا ١٣٧٦مدیر كل دبیرخانھ شوراي عالي شھرسازي و معماري ایران.

١٣٧٠تا ١٣٦٦سازي زمین، وزارت مسكن و شھرسازي از حھاي آمادهمدیر كل دفتر طر.


