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  استاد راهنما  عنوان دانشجو

  دکتر لشکري  پارك خطی ابونصر -شهري هايپاركارتقا امنیت در  ریزيبرنامه  میرمحمدي عماد سید

  دکتر لشکري  شهرك طرق -کالبدي مسکن هايشاخصبر  تأکیدشهري هنگام وقوع بحران با  دارمسئله ياهبافت پذیريآسیبکاهش  ریزيبرنامه  پوریوسف فائزه

  دکتر لشکري  میدان شهدا -شهريو حضورپذیري در فضاي  پذیريانعطافتبیین رابطه میان   آیدا حسنی

  دکتر لشکري  لبهارگفاز یک شهر جدید  2محله  -توسعه شهري هايطرح پذیريتحققبررسی دالیل عدم   سحر امامی تبریزي

  دکتر لشکري  آبادلیوکقلعه  -هدف بازآفرینی  يهامحلهارتقا کیفیت محیط سکونت در  ریزيبرنامه  زهرا منصوري

  دکتر لشکري  آزادشهر و خیابان امامت چهارراهآن بر روند جریان ترافیک در محدوده  تأثیرو  ايحاشیهشناسایی تمایل شهروندان (رانندگان) به پارك   کاظم معلومی

  دکتر لشکري  خیابان صیاد شیرازي -وارده بر شبکه معابر شهري تأخیرهايناسازگار بر  هايکاربريایی تحلیل اثرات جانم  یاسمن زراعتی

  دکتر لشکري  بلوار سجاد حدفاصل بهارستان تا بزرگمهر -نقش مسیرهاي پیاده تجاري در افزایش تعامالت اجتماعی شهروندان  یلدا رضامند

  دکتر لشکري  بیمارستان دکتر شیخ -مانیتحلیل توزیع فضایی مراکز در  آرامش اسالمیان

  مهندس خلج  مجتمع ایستگاهی پارك ملت قطار  شهري مشهد -عمومی ونقلحملایستگاهی در تحقق توسعه مبتنی بر  هايمجتمعارزیابی   آرزو سروري

  مهندس خلج  مجیدیه بازاریکشنبه -در توسعه اجتماعی محله روز بازارهابررسی نقش   فاطمه شادمان

  مهندس خلج  جلوخان مسجد جامع طرقبه -تعامالت اجتماعی گیريشکلنقش فضاهاي عمومی شهري بر   مژگان اباذري

  مهندس خلج  خیابان بهار روپیاده -شهري هايخیاباندر افزایش سرزندگی  روهاپیادهنقش   یاسحاقعلی 
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  استاد راهنما  عنوان دانشجو

  مهندس هاشمیان  جاهد شهر -CPTEDبر اصول  تأکیدشهري با  ايبافتهارزیابی کیفیت امنیت در   سجاد فخرایی سید

  مهندس هاشمیان  محله حجاب -راهنماي طراحی شهري معطوف به ارتقا کیفیت خوانایی  شکیبا سهیلی

  مهندس هاشمیان  حدفاصل خیابان دانشگاه تا حرم مطهر -احیاي بافت تاریخی با کاربست طراحی مسیر فعال گردشگري  رحیمه حسینی

  مهندس بخشیده زاد  خیابان گلشن -بلندمرتبه هايساختمانکالبدي  -اثرات اجتماعی تحلیلی بر   سیده زهرا میرحسینی

  مهندس بخشیده زاد  بر رویکرد رفتارگرایی تأکیدطراحی شهري میدان امام رضا  (ع) مشهد با   زادهشهرزاد وهب

  مهندس بخشیده زاد   مرکز محله برسالنی -بر حضورپذیري کودکان تأکیدمرکز محله با  بازطراحی  نارین استیري

  مهندس بخشیده زاد  بومی شهر خالق هايشاخصبر  تأکیدفضاي شهري میدان شهدا با  بازطراحی  زادهکوثر زکی

  مهندس علیخانی  بر ایجاد و ارتقا حضورپذیري عرصه عمومی میدان شهدا مؤثرعوامل   ریحانه نیکویی

محله سرافرازان و محله ایثارگران  -در محالت جدید شهري و اثرات آن بر حس تعلق ساکنان به محلهبررسی تطبیقی وجود یا فقدان مرکز محله   نگار محمودي
  مهندس علیخانی  مشهد

  مهندس علیخانی  شهر من افزارنرم -وندانشهروندي در افزایش مشارکت شهر افزارهاينرماجتماعی و  هايشبکهنقش   فیروزه فاضل

  مهندس باغبان  فضایی با استفاده از تکنیک چیدمان فضا در محله پورسینا هايشاخصاجتماعی و  هايآسیببررسی رابطه بین   نرگس بوستانی

  نمهندس باغبا  بازار بزرگ ملل در محله سیدي -شهري هايمحیطعملکردي کیفیت  هايمؤلفهمحرك توسعه بر تغییرات  هايپروژهارزیابی اثرات   عالمی سیده شکیبا شاه

  مهندس باغبان  شهرداري مشهد 9منطقه  2ناحیه  -شهر مشهد هايکاربريطرح تفصیلی در نظام  هايپیشنهاداهداف و  پذیريتحققارزیابی میزان   مقدم مائده اسالمی
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  استاد راهنما  عنوان دانشجو

  غبانمهندس با  محله احمدآباد و محله الهیه -بررسی و سنجش عناصر حس مکان در محالت بافت میانی و جدید شهري  نمایانی فائزه

  مهندس قاسمی  سنجش قابلیت پیاده مداري در محالت سجاد و امامیه مشهد  نسرین نویدي

  مهندس قاسمی  پارك بانوان حجاب مشهد -فضاي شهري فعال عنوانبهمیزان مطلوبیت پارك بانوان   افسانه مکري

  مهندس قاسمی  زندان مرکزي مشهد -شهري و اراضی بازیافتی  رهاشدهپهنه فضاهاي استفاده از   شیما جلیلی

  مهندس قاسمی  منطقه یک شهرداري مشهد -ارزیابی کارآمدي خطوط دوچرخه  منا خامسی تهرانی

  مهندس خسروشاهی  محله کوهسنگی -بر ارتقا تعامالت اجتماعی تأکیدطرح ساماندهی مرکز محله با   سارا سمامی

  مهندس خسروشاهی  محله سجاد -تعامالت اجتماعی گیريشکلسنجش نقش فضاهاي عمومی شهري بر   ا عامل ذاکر مشهديزهر

  خسروشاهیمهندس   المقدسبیتخیابان امام رضا مابین چهارراه دانش تا میدان  -یک منظر شهري بر اساس معیارهاي پیاده مداري عنوانبهساماندهی خیابان   سیده سارا هاشمی

  مهندس خسروشاهی  محله التیمور مشهد -نشینحاشیهسالمت در محالت  هايشاخصبررسی و تحلیل سالمت زیست و دسترسی به   رضا اسدي زاده

  دکتر لشکري  ) مشهد بر میزان سالمت جسمی و روانی شهروندان10فضاهاي عمومی محله آزاده (منطقه  تأثیر   اشکان بابامحمدي

  دکتر لشکري  محله ارگ مشهد -بررسی نقش ادراك ذهنی شهروندان در تعریف ساختار فضایی شهر  برانمعین درباغ عن
 


