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  استاد راهنما  عنوان دانشجو
  دکتر لشکري  شهرداري مشهد 2محدوده اطراف کارخانه قند آبکوه در منطقه  -فضاهاي رها شده شهري بر کاهش کیفیت محیط سکونتنقش  آال هادي زاده
  دکتر لشکري  دستگاه 600مجتمع مسکونی  -اجتماعی مسکن پایدار هايشاخصارزیابی   فاطمه ارجمندي
  دکتر لشکري  مشهد آبادوکیلپارك  -عمومی شهري بر ارتقاء تعامالت اجتماعی شهرونداننقش فضاهاي   دنیا صبري مقدم
  دکتر لشکري  تحلیل اثرات گردشگري بر کیفیت محیط شهري در خیابان نواب صفوي مشهد  زهرا عرفانی

  دکتر لشکري  شهرك طرق مشهد -هاي غیررسمینقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء کیفیت محیط  در سکونتگاه  شبنم بادرنگین نورآبادي
  دکتر لشکري  شهرك طرق مشهد -رابطه میان فقر و میزان دسترسی به خدمات شهري  صبا خلجی

  دکتر لشکري  محله عامل شهر مشهد -فرسوده شهري در برابر مخاطرات طبیعی هايبافت آوريتاب  آباديفتحفاطمه 
  دکتر لشکري  پارك ملت مشهد -ساعته 24بر مفهوم شهر  تأکیدفضاهاي گردشگري با  ریزيبرنامه  نگار رضازاده

  دکتر لشکري  خیابان کوهسنگی مشهد -محورانساننقش مسیرهاي پیاده در تحقق شهر   یگانه شاهمرادي زاده
  مهندس خلج  محله فرهنگ شهر مشهد  -طراحی مرکز محله با رویکرد شهر دوستدار کودك  آتنا فتوتی

  مهندس خلج  شهرداري  مشهد  5محله رضاییه منطقه -ارتقا امنیت در فضاهاي عمومی شهري  دباغ زاده امیرحسین
  مهندس خلج  محله امامیه شهر مشهد -محورانسانجدید بر اساس معیارهاي شهر  هايتوسعهارزیابی   ایمان عباسی
  مهندس خلج  محدوده پیرامون ایستگاه قطار شهري کوثر مشهد -در ارتقاء کیفیت فضاي شهري ونقلحملنقش توسعه مبتنی بر   پرستو سفیدگران
  مهندس خلج  محله سرافرازان مشهد -ت شهريبر اعیان سازي در محال تأکیدارتقاء هویت با   حانیه ایزدخواه
  مهندس خلج  آرمان مال شهر مشهد -کالن در توسعه گردشگري هايپروژهنقش   زهرا احمدي
  مهندس خلج  شهرداري مشهد 8محله سراب منطقه  -هاي شهري در محالت هدف بازآفرینی شهريبهبود خدمات و زیرساخت  زهرا عابدینی
  مهندس خلج  پارك کوهسنگی مشهد -محیطی -اجتماعی  هايشاخصبر  تأکیدر فضاهاي شهري با امنیت زنان د  سارا قربانی
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  استاد راهنما  عنوان دانشجو
  مهندس خلج  بهجت شهر مشهد اهللاآیتخیابان  -فضاهاي شهري جهت استفاده معلولین ارزیابی  سید سعید پاکزاد
  مهندس خلج  محور شهید صادقی مشهد حدفاصل خیابان اسفندیانی و بلوار ارشاد  -مداري با تمرکز بر آسایش اقلیمیارتقاء پیاده   فاطمه تیزرو

  مهندس هاشمیان  خیابان راهنمایی مشهد -کامل هايخیابانشهري بر اساس اصول  هايخیابانطراحی   مهسا زرندي کرمان
  مهندس بخشیده زاد  محله رحمانیه شهر مشهد -جدید شهري هايتوسعهشهر سالم در  هايمؤلفهبررسی   فائزه قربی

  مهندس بخشیده زاد  محله آب و برق مشهد -روباز خیابانی در ارتقاء تعامالت اجتماعی هايکافهبررسی نقش   نازنین نیکبخت توپکانلو
  مهندس بخشیده زاد  اه مشهدخیابان دانشگ -بررسی نقش گرافیک محیطی در افزایش میزان حضورپذیري فضاهاي شهري  نگین بدري

  مهندس بخشیده زاد  شهرداري مشهد 8محله دانش، منطقه  -فرسوده با رویکرد هویت بخشی هايساماندهی بافت  یاسمین نعمتی
  مهندس علیخانی  مشهد الزمانصاحبخیابان  -نوسازي شهري هايپروژهاجتماعی ارزیابی اثرات   پریسا حسینی االصل
  مهندس علیخانی  اقدامات شوراهاي اجتماعی محالت در محله آبکوه مشهد -اجتماعی آوريتابنقش سرمایه اجتماعی در   زهرا قاسمی طوسی
  مهندس علیخانی  شهرك شهربانی مشهد -ارزیابی پویش مردمی خانه بهار در ارتقاء مشارکت شهروندان  مهدیس اصغري
  مهندس باغبان  محله راهنمایی شهر مشهد -تحلیل رفتارهاي وندالیستی در محالت شهري  محمدجواد نباتی

  مهندس باغبان  محله حسین باشی شهر مشهد -رویکرد توسعه محالت سنتی ساماندهی محله با  مهتاب باقی زاده حکاك
  مهندس قاسمی  مشهدمحله هنرستان شهر  -بر رویکرد پایداري تأکیدسبز بر طراحی منظر شهري با  هايزیرساخت تأثیر  رمیصا فرشچیان
  مهندس قاسمی  مسکونی هتل پارس مشهد هايمجتمع -تعامالت اجتماعی شهروندان گیريشکلرفتاري در  هايقرارگاهبررسی   شیرین عبداهللا زاده
  مهندس قاسمی  ، مشهد10محله حجاب، منطقه  -ء امنیت در جهت بهبود کیفیت محیط شهريارتقا  کیانا طاهري پور

مجتمع تجاري آرمیتاژ  -ارتقا سرزندگی و پویایی باهدفبر تعامالت اجتماعی  هاآنتجاري و فضاهاي پشتیبان  هايمجتمع تأثیر  امیرحسین کهندل
  مهندس خسروشاهی  گلشن شهر مشهد

  مهندس خسروشاهی  ، شهر مشهدالمقدسبیتضلع غربی خیابان امام رضا از میدان بسیج تا میدان  -آن بر تعامالت اجتماعی أثیرتیاده مداري و ارتقاء پ  زهرا دهقان
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  استاد راهنما  عنوان دانشجو
  مهندس خسروشاهی  محله عنصري مشهد -بر تغییرات تراکم و کاربري اراضی تأکیدبا  شهريدرونتوسعه   علیرضا رحیمی زارعی

  مهندس خسروشاهی  ضلع غربی خیابان امام رضا مشهد حدفاصل حرم مطهر تا میدان بسیج -ارتقاء کیفیت فضاهاي شهري در جهت غناي حسی  اهسادات عاقبت خوفاطمه
  مهندس خسروشاهی  محله الهیه مشهد -نقش منظر شهري در ایجاد هویت محالت جدید  محدثه مفیدي
  مهندس خسروشاهی  ، کوي سجادیه مشهدآهنراهاراضی حاشیه مسیر  -راهبردي توسعه اراضی ناکارآمد شهريبرنامه   مونا محمدي

  مهندس خسروشاهی  حدفاصل میدان هشتم شهریور تا کوي آب و برق تیرهفتخیابان  -فضاهاي شهري به نیازهاي زنان دهیپاسخارزیابی   نیلوفر الیق خیرآباد
  مهندس خسروشاهی  بلوار امامت مشهد -شهري با رویکرد شهر دوستدار سالمند هايخیابانکیفیت  سنجش  وحید حسین زاده بحرینی

  دکتر مدنی  خیابان امام رضا شهر مشهد -سازي بر کیفیت محورهاي دید شاخص شهريبلندمرتبه تأثیر  پریسا صادقی فر
  دکتر مدنی  بافت پیرامون پارك کوهسنگی شهر مشهد -سازيبلندمرتبهاز  متأثرمکانی بافت شهري واکاوي منزلت   مائده کریمی
  دکتر مدنی  خیابان در شهر مشهدباالخیابان و پایین -بر ترجیحات مخاطب از فضاي شهري مؤثر هايشاخصتحلیل شناختی   ملیکا حسامی
  دکتر مدنی  محله الهیه مشهد -همگانی بر فضاهاي تأکیدمحله شاد با  ریزيبرنامه  مائده صباغ

  دکتر هوشمند  و میدان الدن آبادوکیلخیابان الدن مشهد (حدفاصل ابتداي بلوار  -ترافیک در ارتقاء تعامالت اجتماعی سازيآرامنقش   میکاییل الهی راد
  شمنددکتر هو  نمونه موردي محله ارگ مشهد -سنجش کیفیت محیط زندگی در محالت شهري  سجاد دهقانی
  مهندس خلج  نمونه موردي شهرك طرق مشهد -غیررسمی هايگاهسکونتارتقا امنیت در   رسول ایزدپناه
  مهندس خلج  مشهد آبادوکیلمطالعه موردي: خیابان -اساس تقاضا شهروندان عمومی بر  ونقلحملتوسعه شبکه   سنجیامکان  هدایت ریحانی

  مهندس خسروشاهی  نمونه موردي شهرك شهید رجایی شهر مشهد -شهري جرائمبر بروز  غیررسمی هايسکونتگاه تأثیر  محبوبه وکیلیان راد
  مهندس خسروشاهی  نمونه موردي محله نه دره مشهد -بهسازي و نوسازي بر پایداري اجتماعی هايطرحبررسی اثرات   علیرضا عرب

  دکتر هوشمند  مشهد 12محله الهیه منطقه  -احیاي سرزندگی در محالت شهري داراي بافت جدید  طاها عرفانیان مداح زاده
 


