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 پژوهشی علمیسوابق     
 کتاب و مجالت -5-1

 ردیف
نوع 

 فعالیت
 /ناشرمجلهان عنو وضعیت مؤلفین عنوان درجه

1 

 کتاب

 تألیف

ــانه ــانشـ ــهري؛ هـ ي شـ
ــه شناســی،   ــاریف، گون تع

ي و زیـ ربرنامـه ی، ابیمکان
 طراحی

 محمدرضا پورجعفر
 مهدي منتظرالحجه

 شدهچاپ
1389 

 نشر طحان و هله

 ترجمه 2
ــا ــهر يالگوه ــرا يش  يب

اقتصاد سبز؛ استفاده مؤثر 
 از تراکم

 مجتبی شریف نژاد
 مهدي منتظرالحجه

 شدهچاپ
1396 

 نشر طحان و هله

 ترجمه 3
ــا ــهر يالگوه ــرا يش  يب

 يسـاز نهیاقتصاد سبز؛ به
 هارساختیز

مهدي منتظرالحجه 
 مجتبی شریف نژاد

 شدهچاپ
1396 

 نشر طحان و هله

4 

 مقاله
 

 -علمی 
 پژوهشی

ــعه  بررســـی رونـــد توسـ
فیزیکی شهر جدید سهند 

ــدوده  ــین مح ــاي و تعی ه
منظـور توسـعه   مناسب به

 آتی آن

 ضا پورجعفرمحمدر
 مهدي منتظرالحجه

 احسان رنجبر
 رضا کبیري

 شده چاپ
1391 

هاي مطالعات و پژوهش
 ايشهري و منطقه

5 
 -علمی 

 پژوهشی

نگرشی بر گونـه شناسـی   
ــانه  ــدي نشـ ــا و کالبـ هـ

ــهري در  ــاي شــ نمادهــ
هـــاي ادراکـــی  نقشـــه

ــه   ــهروندان، مطالعــ شــ
 موردي: شهر یزد

 محمدرضا پورجعفر
 محمدرضا بمانیان

 کبر تقوائیاعلی
 مهدي منتظرالحجه

شده چاپ
1390 

نشریه نامه معماري و 
 شهرسازي 

6 
 -علمی 

 پژوهشی

ارزیابی تـوان اکولـوژیکی   
ــه ــین  بــ ــور تعیــ منظــ

هــاي مناســب  محــدوده
ــهري در  ــعه شـــ توســـ
ــه  ــد، نمون شــهرهاي جدی
 موردي: شهر جدید سهند

 محمدرضا پورجعفر
 مهدي منتظرالحجه

 احسان رنجبر
 رضا کبیري

ه شدچاپ
1391 

 نشریه جغرافیا و توسعه 

7 
 -علمی 

 پژوهشی

ارزیـــــــابی میـــــــزان 
ــتوســعه ی فرهنگــی افتگی

 هاي استان یزدشهرستان

 مهدي منتظرالحجه
 مجتبی شریف نژاد

 افشین امیدي

 شدهچاپ
1394 

نشریه مطالعات توسعه 
 فرهنگی-اجتماعی
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8 
 -علمی 

 پژوهشی

Urban Underground 
Development; An 
Overview of 
Historical 
Underground Cities 
in Iran 

Mahdi 
Montazerolhodjah 
M.R. Pourjafar 
A.A. Taghvaee 

 شدهچاپ
1394 

International Journal 
of Architectur & 
Urban Planning 

9 
 -علمی 

 پژوهشی

عوامــل مــؤثر بــر دیــدگاه 
کننــــدگان از  اســــتفاده

 يفضـاها  یطیمح تیفیک
عـه  مطال ،یعمـوم  یفراغت
شـهر   يهـا  : پاركيمورد

 زدی

 مهدي منتظرالحجه
 مجتبی شریف نژاد

 

 شدهچاپ
1394 

 نشریه مطالعات شهري

10 
 -علمی 

 پژوهشی

و سنجش عوامـل   یابیارز
حس مکـان   جادیمؤثر بر ا

ي، در مراکز محالت شـهر 
ــه ــورد مطالع ــز يم : مراک

و شهرك  خدادیمحالت ش
 زدیدانشگاه در شهر 

 مهدي منتظرالحجه
 نژادشریفمجتبی 

 سهیال دهقان

 شدهچاپ
1395 

 اسالمی-شهر ایرانی

11 
 -علمی 

 پژوهشی

در  یزندگ تیفیک یابیارز
پرتـراکم   یمسـکون  ینواح
: ي(مطالعـه مـورد   يشهر

شــهرك رزمنــدگان شــهر 
 )زدی

 مهدي منتظرالحجه
 زهرا فتوحی

 شدهچاپ
1396 

ــه ــات برنامـ ــرمطالعـ  يزیـ
   یانسان يهاسکونتگاه

12 
 -علمی 

 شیپژوه

سـنجش عوامـل کالبـدي    
مؤثر بر حـس امنیـت در   
فضاهاي شهري از دیدگاه 
ــوردپژوهی:   ــالمندان، م س

 میدان خان یزد

 مهدي منتظرالحجه
 نژادمجتبی شریف

 مریم رجبی

 شدهچاپ
1397 

 معماري و شهرسازي ایران

13 
 -علمی 

 پژوهشی

The Characteristics 
of Distinctive Urban 
Elements in 
Citizens’ Cognitive 
Maps (Case Study: 
The City of Isfahan) 

Mahdi 
Montazerolhodjah 
Mojtaba Sharifnejad 
M.R. Pourjafar 
 

 شدهچاپ
1397 

International Journal 
of Architectur & 
Urban Planning 

14 Scopus 
 

Urban 
Environments 
Sustainable 
Development 
through Low Impact 
Approaches 

Mahdi 
Montazerolhodjah 

ــاپ  چـــ
 شده

2018 

Progress in Industrial 
Ecology 
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 مقاالت همایشی  -5-2

15 ISI 

Soundscape 
Preferences of 
Tourists in 
Historical Urban 
Open Spaces 

Mahdi 
Montazerolhodjah 
Mojtaba Sharifnejad  
MohammadReza  
Montazerolhodjah 

ــذیرش  پ
 شده

2019 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
TOURISM CITIES 

16 
 -علمی

 ترویجی

معیارهاي انتخـاب گونـه،   
جانمایی و کاشت درختان 

 در فضاهاي شهري

 مهدي منتظرالحجه
 محسن حسینی

 آرش سهرابی

 شدهچاپ
1389 

المللی راه و ماهنامه بین
 ساختمان

17 
 -علمی

 ترویجی

تحلیلی بـر رابطـه درآمـد و نـوع     
ـ     ه مصالح سـاختمانی بـه کـار رفت

ــهري،   ــاي شـــــ در نماهـــــ
 : شهر یزدموردمطالعه

 نژاد فیشر مجتبی
 منتظرالحجه يمهد

 يدیمحمد رش
 یمیکر یعل

 شدهچاپ
1386 

در  یپژوهش يکردهایرو
 یعلوم اجتماع

 ردیف
سطح 

 همایش
 نویسندگان عنوان مقاله

نوع 

 فعالیت
 عنوان همایش

 سال

 برگزاري

1 
المللی بین

 داخلی

پــذیري میــزان آســیببررســی 
هـاي فرسـوده شـهري در    بافت

برابر زلزله و ارائـه راهکارهـایی   
جهت کاهش عواقـب ناشـی از   

 آن

 مهدي منتظرالحجه
 بهاره کیائی

ارائه 
 پوستر

المللـی  سومین کنفرانس بـین 
مـــدیریت جـــامع بحـــران در 

 یعیطبحوادث غیرمترقبه 
1386 

 ملی 2

ــوژیکی   ــوان اکولـ ــابی تـ ارزیـ
هـاي  محـدوده منظور تعیین به

مناسب توسعه پایـدار شـهري،   
ــد   ــهر جدی ــوردي: ش ــه م نمون

 سهند

 محمدرضا پورجعفر
 مهدي منتظرالحجه

 احسان رنجبر

ارائه 
 شفاهی

نخســـتین همـــایش توســـعه 
 شهري پایدار

1389 

 ملی 3

ی و ابیـ مکـان تعیین معیارهاي 
هـاي شـهري در   طراحی نشانه

راســـتاي ارتقـــاء خوانــــایی   
 ي شهريهاطیمح

 پورجعفر محمدرضا
 مهدي منتظرالحجه

ارائه 
 شفاهی

 1389 همایش ملی منظر شهري

4 
المللی بین

 داخلی

ي آبــی در هــاســازهکــاربرد 
ســــــــرمایش طبیعــــــــی 

ي ســنتی ایــران: هــاســاختمان
سرداب در معماري سنتی شهر 

 یزد

 مهدي منتظرالحجه 
محمدصادق سهیلی 

 پور
محمدرضا 

 منتظرالحجه

پذیرش 
 و چاپ

ــین  ــایش ب ــی دهم ــش الملل ان
 سنتی مدیریت منابع آبی

1390 

ــازي  ارائه  مهدي منتظرالحجه ایجاد در فرهنگ نقش بررسی ملی 5 ــی شهرسـ ــایش ملـ  1393همـ
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 فرهنگ گرا کامل نصیر تیغ ساز زاده شمولهمه شهري فضاي

 ملی 6

ســکونت  یجزئــرابطــه ســه 
خــــــدمات و اشــــــتغال در 

 يهـا مراتـب سـکونتگاه  سلسله
در کاهش  نقش آن و يامنطقه

 سفر

 مجتبی شریف نژاد
 مهدي منتظرالحجه

تیغ  ریمحمد نص
 ساززاده

ارائه 
 کامل

ــی   ــرانس ملـ ــین کنفـ هفتمـ
 شـهري  مدیریت و ریزيبرنامه

 توسعه راهبردهاي بر تأکید با

 يشهر

1394 

7 
المللی بین

 داخلی

بررسی تطبیقی منظـر صـوتی   
در میدان خان و میدان جانبـاز  

 شهر یزد

محمدرضا 
 منتظرالحجه

 شریف نژادمجتبی 
 مهدي منتظرالحجه

ارائه 
 کامل

مهندسـی   یالمللنیکنفرانس ب
 معماري و شهرسازي

1395 

8 
المللی بین

 داخلی

ــان ــدیریت   مک ــز م ــابی مراک ی
هـاي فرسـوده   بحران در بافـت 

شهري، نمونـه مـوردي: محلـه    
 اسکان شهر یزد

محمدرضا 
 منتظرالحجه

 مجتبی شریف نژاد
 مهدي منتظرالحجه
 محمدجواد حیدري

ارائه 
 کامل

مهندسـی   یالمللنیکنفرانس ب
 عمران

1395 

9 
المللی بین

 خارجی

بررسی تطبیقی حس مکان در 
 مراکز محالت تاریخی و معاصر

محله (نمونه هاي مورد مطالعه:
ــگاه   ــهرك دانش ــیخداد و ش ش

 یزد)

 سهیال دهقان
 مهدي منتظرالحجه
 مجتبی شریف نژاد

ارائه 
 کامل

International 
Conference on Civil 
Engineering , 
Architecture and 
Urban Cityscape 

1395 

 ملی 10
 يشهر ينقش مصالح بدنه ها

 يشهر يبر کاربران فضاها
 مهدي منتظرالحجه

ارائه  
 کامل

مبحث پنجم مقررات ملی 
 ساختمان

شهریور 
1395 

11 
المللی بین

 خارجی

رهیافتی نو در تعیین سرانه 
پیشنهادي کاربري تجاري در 
مقیاس محالت، نمونه موردي 

 کوچه بیوك شهر یزد محله

 نژاد فیشر یمجتب
 منتظرالحجه يمهد

 فاطمه پرهیزگار
 نازنین صاحبی

 شیوا مطلب زاده

ارائه  
 کامل

3d international 
conference on 
architecture structure 
and civil engineering 

Aug 
2016 
 

12 
المللی بین

 خارجی

طرح هاي ارزیابی اثرات 
تجمیع بر میزان امنیت در 

بافت هاي تاریخی نمونه 
هاي تجمیع بافت  موردي طرح
 تاریخی یزد

 نژاد فیشر یمجتب
 منتظرالحجه يمهد

وردزاده، علیرضا گل
مصطفی آخوند 

 زردینی

ارائه  
 کامل

Inernational 
conference on Civil 
Engineering 
Architecture Cityscpe 

July 
2016 

13 
المللی بین

 داخلی

 داریـــتوســـعه پا يزیـــربرنامـــه
ــ ــاطیمح ــهر يه ــا رو يش ــردیب  ک

 )LIDتوسعه کم اثر (

 منتظرالحجه يمهد
 

 کامل
ــارم ــ  نیچه ــرانس ب ــ نیکنف  یالملل

ــه ر ــبرنام ــد يزی ــ تیریو م  طیمح
 ستیز

خرداد 
1396 
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 پژوهشی هايطرح -5-3

 زمان مجري کارفرما عنوان طرح پژوهشی ردیف

 وزارت مسکن و شهرسازي دانشنامه طراحی شهري 1
شرکت مهندسین 

 مشاور آرمانشهر
1387 

2 
طرح ساماندهی و بهسازي بلوار فقیـه  

 یزد خراسانی
 شهرداري یزد

معماري  پژوهشکده
 گلین، دانشگاه یزد

1393 

 شهرداري یزد طراحی رینگ شرقی شهر یزد 3
پژوهشکده معماري 
 گلین، دانشگاه یزد

1392 

4 

مناسـب   هـاي بررسی و تعیـین شـیوه  
حمــل کــاال در محــدوده بــازار جهــت 
رعایت حقـوق شـهروندان در منطقـه    

 شهرداري تهران 12

ي زیربرنامهمرکز مطالعات و 
 شهرداري تهران

شهرداري  12شهرداري منطقه 
 تهران

 1391 مهدي منتظرالحجه

5 

ــق  ــزان تحقـ ــی میـ ــذیري و بررسـ پـ
هاي توسعه ی اجراي طرحشناسبیآس

یـزد و ارائـه   سازي) شهر شهري (آماده
 راهکارهاي عملیاتی

اداره کل راه و شهرسازي استان 
 یزد

شرکت طرح و برنامه 
 کلوان

1393 

6 
 يالگـو  ارائه و سکونت تیوضع یبررس

 زدی شهر در سکونت مناسب
اداره کل راه و شهرسازي استان 

 یزد
شرکت طرح و برنامه 

 کلوان
1394 

7 
پروژه طراحی شهري و مناسب سازي 

 ن بلوار هفتم تیر مهریز براي معلولی
اداره کل راه و شهرسازي استان 

 یزد
پژوهشکده معماري 

 ، دانشگاه یزدبومی
1397-
98 

 
 

 ي آموزشیهادوره -5

 يبرگزارمحل  تاریخ برگزاري برگزارکننده نام دوره ردیف

 SPSSافزار آماري کاربرد نرم 1
 پارك علم و فناوري یزد -

 شرکت سامان صنعت یاران یزد -
 1389پاییز 

پارك علم و 
 فناوري یزد

2 
الگوها "دوره آموزشی تخصصی 

هاي استاندارد مبلمان و نمونه
 "شهري

سازمان زیباسازي شهرداري  -
 تهران

 جامعه مهندسان شهرساز ایران -

 1390آذر  29
موزه هنرهاي 
 معاصر تهران

6 



 کارگاه تخصصی معماري داخلی 3
 پارك علم و فناوري یزد -

 گروه طراحان نوگرا -

اسفند  16 و 15
1390 

پارك علم و 
 فناوري یزد

 روش پژوهش در علوم انسانی 4
 پارك علم و فناوري یزد -

 شرکت سامان صنعت یاران یزد -
 1390زمستان 

پارك علم و 
 فناوري یزد

5 
کارگاه آموزشی طرح انطباق 

 کاربري اراضی شهري
مهندسی استان سازمان نظام -

 یزد
مهر  26و  25

1392 
 هتل صفائیه یزد

 روش و مدیریت تحقیق 6
دانشگاه  - دفتر نظارت و ارزیابی

 یزد

26/10/1395 
 الی

29/10/1395 
 دانشگاه یزد

7 
سلسله نشست هاي اخالق تعلیم 
و تربیت (کارگاه دانش افزایی و 

 توانمندسازي فرهنگی)

دانشگاه  - دفتر نظارت و ارزیابی
 یزد

 دانشگاه یزد 27/09/1396

8 

؛ انطرح ضیافت اندیشه استاد
(کارگاه  3اخالق تعلیم و تربیت 

دانش افزایی و توانمندسازي 
 فرهنگی)

دانشگاه  - دفتر نظارت و ارزیابی
 یزد

 دانشگاه یزد 1396تابستان 

 
 

7 


