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 مقدمه
هاي خدمات مشاوره در زمینه ارایه هدف با 1380 سال در را خود فعالیت  مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا

هاي خود را به ریزي حمل و نقل، مهندسی ترافیک و مهندسی راه آغاز کرد و در ادامه دامنه فعالیتمهندسی و برنامه
 .هاي مرتبط حرفه اي گسترش دادسایر زمینه

یان را به عنوان اصول اي، ارایه کار با کیفیت و جلب رضایت کارفرمااین شرکت از ابتدا، پایبندي به اخالق حرفه
هاي خود قرار داد و در ادامه راه، با جذب نیروهاي متخصص و متعهد اي خود تعریف و سرلوحه فعالیتاولیه حرفه

نفر نیروي شاغل  45اي خویش به کار برد. در حال حاضر، رهیافت با حدود تالش خود را در جهت ارتقاي توان حرفه
طوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، یکی از مشاوران فعال در سطح کشور تمام وقت، پاره وقت و مشاور در س

 :هاي زیر نیز می باشداست که مورد تأیید نهادها و سازمان

ü  کشور برنامه و بودجهسازمان 

ü جامعه مهندسان مشاور ایران 

ü سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور 

ü وزارت راه و شهرسازي 

ü  شهرسازي استانهاي محتف کشورادارات راه و 

ü سازمان ملی استاندارد ایران 

ü عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور (وزارت کشور شوراي( 

ü هاي کل کشورها و دهیاريسازمان شهرداري 

ü و نقل و ترافیک شهرداري تهران و بسیاري از شهرهاي کشور حوزه معاونت و سازمان حمل 

ü تهران حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداري 

ü مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازي 

افزارهاي تخصصی و به روز، بستر الزم براي انجام بهتر اي خود، با تجهیز به نرمرهیافت در مسیر فعالیت حرفه
روزرسانی امکانات و توان تخصصی و ها و ارایه نتایج کیفی و قابل قبول را فراهم کرده و همواره سعی در بهپروژه

  ت.ي خود داشته اسافزارنرم

جلد گزارش ارایه شده است در  650پروژه مطالعاتی را که نتایج آن در بیش از  120این شرکت تاکنون بیش از 
 .هاي ذیربط با موفقیت به انجام رسانده استها و سایر سازمانهاي راه استانها و ادارهسطح کشور و براي شهرداري

را نیز دریافت کرده و ) 9001:2008(ایزوا گواهینامه مدیریت کیفیت شایان یاد است که رهیافت اندیشه فرد
 .کندهاي خود را بر مبناي این استاندارد مدیریت میکلیه فعالیت
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  هاي فعالیتزمینه

  نقل و حمل ریزيبرنامه و مهندسی

ü نقل (بار و مسافر) و حمل جامع هايطرح  
ü سفر تقاضاي بینیپیش و مدلسازي  
ü نقل و حمل هايزیرساخت ارزیابی و سنجیامکان  
ü نقل و حمل تقاضاي و سیستم مدیریت 

ü مطالعات لجستیک حمل و نقل  
  همگانی نقل و حمل

ü همگانی نقل و حمل یکپارچه هايسیستم طراحی  
ü همگانی (اتوبوس،تاکسی،ریلی) نقل و حمل هايطرح سنجیامکان  
ü تندرو  اتوبوس شبکه طراحی(BRT)  
ü ریلی نقل و حمل هايسیستم طراحی و سنجیامکان  
ü موجود همگانی نقل و حمل هايسیستم عملکرد سازيبهینه و ساماندهی  

  ترافیک مهندسی

ü هوشمند نقل و حمل هايسامانه از برداريبهره اثرسنجی و سنجیامکان (ITS)  
ü ترافیک، مطالعات ساماندهی حمل و نقل بار و کاال و نقل و حمل ساماندهی  
ü شهرها، مدیریت ترافیک مرکزي بافت ساماندهی  
ü و غیرهمسطح همسطح هايتقاطع هندسی و اصالح طراحی  
ü سفر تولیدکننده و جاذب عمده هايکاربري احداث ترافیکی اثرسنجی و سنجیامکان  

  ترابري و راه مهندسی

ü مسیر و تقاطع ها طراحی  
ü فنی و سازه ابنیه  
ü مطالعات روسازي  
ü هاراه مطالعات بهسازي  
  فرودگاه

ü طراحی مسیر، طراحی و بهسازي روسازي باند فرودگاه 

ü هاي حمل و نقل همگانی و ... در فرودگاهساماندهی پارکینگ، سیستم 

ü ... طراحی تأسیسات، مطالعات هیدرولوژي و 

ü رسانی تردد عابرین پیادهساماندهی و اطالع 
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ü هاي مختلف مجتمع فرودگاهیطراحی معماري و سازه بخش 

ü هاي هوشمند (برداري از سامانهشی بهرهسنجی و اثربخامکانITSدر حمل و نقل همگانی (  
  ترافیک ایمنی

ü شهري مناطق ترافیک ایمنی  
ü ايجاده ترافیک ایمنی  
ü ایمنی ممیزي  
ü دو و یک فاز( عمودي و افقی عالیم یابیمکان و طراحی(  
ü هاتقاطع و معابر سازيایمن  
  نقل و حمل انرژي و اقتصاد، زیست، محیط

ü راه و نقل و حمل هايپروژه و هاطرح اقتصادي، اجتماعی محیطی، زیست اثرسنجی و ارزیابی  
ü نقل و حمل در انرژي مصرف سازيبهینه 

ü طرحهاي توجیه فنی، اقتصادي  
  ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل 

ü سنجی و توجیه پدافند غیرعاملمطالعات امکان  
ü طراحی مفهومی  
ü طراحی پایه  
ü طراحی تفصیلی  
  اشتغال و جمعیت زمین، کاربري

ü سرزمین، منطقه، استان( آمایش مطالعات(  
ü اشتغال و جمعیت برآورد و سازيمدل  
ü زمین کاربري توسعه و تغییر هايطرح اثرسنجی و سنجیامکان 

  آموزش و پژوهش 

ü ونقل و ترافیکهاي مختلف و مرتبط با حملبرگزاري سمینارها و کارگاه 

ü ونقل و ترافیکریزي حملافزارهاي تخصصی مهندسی برنامهنرم هاي آموزشیبرگزاري دوره  
ü سازيهاي مرتبط با آموزش ترافیک و فرهنگتدوین و ترجمه کتاب  
ü نقل و ترافیک ریزي حملهاي مرتبط با برنامهتدوین و ترجمه کتاب  
ü ونقلعضویت در کمیته ملی استاندارد مهندسی حمل  
ü ونقل و هاي مرتبط با حملهاي معتبر بین المللی با موضوعها و ژورنالالت و کنفرانسچاپ مقاالت این مهندسین مشاور در مج

 ترافیک و راهسازي

ü  شهريهاي برونراهنماي جزئیات طرح خط کشی در راه"تدوین و چاپ کتاب" 
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ü  ونقل هوشمند در کالنشهر قمهاي حملمطالعات توسعه سامانه"تدوین و چاپ کتاب" 

  نظارت بر اجرا

ü نقل و حمل اجرایی – مطالعاتی هايطرح بر نظارت  
ü راهسازي هايپروژه کارگاهی و عالیه نظارت 

  حمل و نقل غیرموتوري
ü مطالعات و طراحی شبکه و مسیرهاي دوچرخه  
ü مطالعات و طراحی و ایمن سازي تردد عابرین پیاده  

  

  آدرس
متري شهید مخبري (گلستان)، نبش کوچه گل  35تهران، بزرگراه همت (غرب)، بزرگراه ستاري (شمال)، خیابان 

   14758 -  66468، کدپستی 6، واحد 206الله، پالك 

  تماس
(نمابر) 021 – 44458657  

(فنی و اداري) 021 – 44466836و  44466757و              (مدیریت) 021 – 44467215  
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  ونقل و ترافیکمطالعات جامع حمل

تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

  -  19/06/1394  آبادشهرداري خرم  آبادشهر خرم  آبادونقل و ترافیک خرممطالعات جامع حمل

بهنگامسازي مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ارومیه و مطالعات 
ونقل و سازمان حمل  شهر ارومیه  هاي حمل و نقل ریلی شهر ارومیه و حومهامکانسنجی سامانه

  24/03/1394  24/07/1393  ترافیک شهرداري ارومیه

شهر الوند   مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر الوند
  16/06/1392  16/12/1390  الوند شهرداري  استان قزوین

  14/7/1389  14/7/1387  شهرداري همدان  شهر همدان  ونقل و ترافیک همدان (همکاري)مطالعات طرح جامع حمل

سازمان حمل و نقل و   شهر مشهد  مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار شهر مقدس مشهد (همکاري)
  1/2/1389  1/2/1386  ترافیک مشهد

  و استانداردهاي مهندسی  هانامهتدوین آیین

تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

سازمان حمل و نقل و   شهر تهران  ترافیکی تدوین دستورالعمل مدیریت حوادث
  30/10/1391  31/4/1391  ترافیک شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و   شهر تهران  خیزنقاط حادثه بنديشناسایی و اولویتتدوین دستورالعمل 
  30/10/1391  31/4/1391  ترافیک شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و   شهر تهران   یکیتراف زاتیعالئم ، تابلوها و تجه ينگهدار ییو اجرا ینظام فن نیتدو
  -  18/10/1395  ترافیک شهرداري تهران

سنجی حذف تهیه و تدوین ضوابط مربوط به میادین در سطح تهران و امکان
سازمان حمل و نقل و   شهر تهران  یا ایجاد میادین در پنج تقاطع نمونه با استفاده از ضوابط مذکور

 1393/01/23 1392/05/23  ترافیک شهرداري تهران

ونقل پژوهشکده حمل  شهر تهران شهري کشورهاي برونکشی راهنامه خطمطالعات تدوین آئین
  28/02/1387  28/12/1385  وترابريوزارت راه

 خاص هايکاربري به رسانیاطالع مجوز صدور منظور به ضابطه تدوین
سازمان حمل و نقل و   شهر مشهد  (همکاري)

  31/4/1395  1/12/1394  مشهد شهرداريترافیک 

 انواع شامل ریمس يهاتیهدا يتابلوها يهاسازه ییاجرا و یفن نظام نیتدو
 و نقل و  حمل سازمان  تهران  یکنسول و یبیصل يادروازه يهادکل

  -  15/12/95  تهران يشهردار کیتراف

سازمان حمل و نقل و   شهر تهران  هاي حمل و نقل بارتدوین دستورالعمل مربوط به نحوه عملکرد شرکت
  29/12/95  09/04/95  ترافیک شهرداري تهران
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  و مهندسی ترافیک ساماندهی حمل و نقل و ترافیک

تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

  - 31/01/95  شهرداري مریوان  شهر مریوان  مریوانمطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر 

  31/06/1392  16/5/1391  شهرشهرداري قائم  شهرشهر قائم  شهرمطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر قائم

  14/8/86  14/10/85  شهرداري آزاد شهر  آزادشهر  ونقل و ترافیک آزادشهرمطالعات ساماندهی حمل

شهر جهرم   ونقل و ترافیک جهرممطالعات ساماندهی حمل
  2/12/88  2/2/88  شهرداري جهرم  استان فارس

  1387  1386  شهرداري همدان  شهر همدان  ونقل ترافیک همدان (همکاري)مطالعات ساماندهی حمل

  1384  1383  شهرداري گرگان  شهر گرگان  ونقل ترافیک گرگان (همکاري)حملمطالعات ساماندهی 

 هسته یسامانده و یهمگان نقل و حمل يهاستمیس یطراح و مطالعه
 ادهیپ ریمس عنوان به يشنهادیپ يمحورها یطراح و لیاردب شهر يمرکز

  مدار ادهیپ و راه
  -  02/04/96 لیاردب يشهردار لیاردب

  اي راهبردي، مدیریتی و کنترل مهندسی در امور خدمات مشاوره
  -  18/05/95  وزارت راه و شهرسازي  تهران  نقل و ترافیک شهرهاي جدید کشوروحمل

  -  21/11/95  رشهرداري محمد شه  کرج رمحمد شه  رمطالعات ترافیکی محمد شه

  1391  26/2/1390  شهرداري نیشابور  نیشابورشهر   هاي نیشابور در افق طرح جامع شهرسازيمطالعات ترافیکی نیازمندي

مطالعات و خدمات مهندسی ترافیک در سطح شبکه معابر و رینگ بیرونی 
 92/10/18 92/04/18 شهرداري شهریار  شهریار  شهریار

 و نقل و حمل سازمان  تهران  1395تهران در سال  15مطالعات ترافیکی منطقه 
  -  16/06/95  تهران يشهردار کیتراف

 االنبیاء و قائم)هاي خاتمآباد افسریه (معابر منشعب به خیابانبررسی و اصالح شبکه معابر محدوده اسالم  -

هاي امام علی (ع) و شهید نجفی رستگار) و تهیه طرح ورودي و مطالعات نیاز سنجی ایجاد ورودي و خروجی پارکینگ بوستان آزادگان (زیر پل تقاطع بزرگراه -
  خروجی پارکینگ 

  شهید بروجردي  –اصالح و تغییر فازبندي تقاطع شوش  -

 شوش –مطالعات نیازسنجی نصب چراغ راهنمایی در تقاطع هفده شهریور   -

  خیابان اعرابی - سنجی بازگشایی تقاطع خیابان امام خمینیمطالعات نیازسنجی و امکان  -

  ) 1مطالعات بازنگري جهت حرکتی خیابان مظاهري (ناحیه  -

 15منطقه   1394تهران در سال  15فیکی منطقه مطالعات ترا
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  14/02/95  14/05/94  ترافیک شهرداري تهران
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تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

  نیازسنجی جابجایی دوربین طرح زوج و فرد واقع در خیابان شهید ذوالفقاري از بزرگراه بعثت -

  نیاز مورد هايمکان در تهران شهرداري 15 منطقه 4 ناحیه در مسیر راهنماي تابلوهاي جانمایی و طراحی مطالعات -

  مطالعه مدیریت جهات حرکتی در محدوده تقاطع خیابان خاوران با خیابان نباتی و معابر همجوار -

  هاي قربانی و ابراهیمی و اصالح شبکه معابر اطراف با رویکرد مدیریت جهات حرکتیساماندهی وضعیت تردد در خیابان -

  بزرگراه بعثت –نیاز سنجی و امکان سنجی جابجایی دوربین طرح زوج و فرد از تقاطع خیابان بروجردي  -

  (و بالعکس) 4طراحی و جانمایی تابلوهاي هدایت مسیر جهت دسترسی موقت به بزرگراه امام علی (ع) از ناحیه  -

  )3هاي اصلی خیابان صالحی (ناحیه نیازسنجی نصب چراغ راهنمایی در تقاطع -

  شهرداري تهران 15آگاهی محدوده طرح زوج یا فرد در منطقه طراحی و جانمایی تابلوهاي پیش -

  فارس به بزرگراه امام علی و بالعکسخواه باتوجه به احداث دسترسی خیابان خلیجزرین-فارسمطلبی و خلیج-فارسهاي خلیجدار نمودن تقاطعنیازسنجی چراغ -

  ابراهیمی-احداث معبر پیشنهادي طرح تفصیلی در امتداد غربی تقاطع بروجرديسنجی مطالعات ترافیکی نیاز -

 14منطقه   1394تهران در سال  14مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  14/02/95  14/05/94  ترافیک شهرداري تهران

 بزرگراه امام علیکندرو -دار در تقاطع نیکنامنیازسنجی نصب چراغ راهنمایی زمان -

  سنجی یکطرفه نمودن خیابان احمدلو از سمت شرق به غرب در حدفاصل خیابان ابوذر تا خیابان گلستانامکان -

  امکانسنجی ایجاد ورودي از خیابان گلستان به بزرگراه بسیج -

 15منطقه   1393تهران در سال  15مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  12/05/94  12/05/93  ترافیک شهرداري تهران

  زن به زماندارگرخانه از حالت چشمکشیشه –خلیلی  –تغییر وضعیت کنترلر چراغ راهنمایی نصب شده در تقاطع بروجردي  -

  مطالعات ترافیکی بزرگراه شهید رستگار (دولت آباد) -

 17منطقه   1392تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  تهران شهرداري

سازمان حمل و نقل و 
  06/05/93  06/05/92  ترافیک شهرداري تهران

  تبریز و شبکه معابر اطراف آن  –آهن تهران هاي حریم شمالی و جنوبی خط راهمطالعات بررسی وضعیت آتی رویکردهاي حرکتی خیابان -

  ساماندهی خیابان فرد محمدي -

  هاي مخصوص موتورسیکلتحسنی (قلعه مرغی) و مکانیابی پارکینگ ها در خیابان شهیدانساماندهی تردد موتورسیکلت -
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  مطالعات ارائه دسترسی به محله بلورسازي از شبکه معابر اطراف -

  سنجی احداث دور برگردان شرق به شرق در بزرگراه شهید چراغینیاز سنجی و امکان -

  نواب و شهید چراغی هاي شهیدمطالعات ساماندهی تابلوهاي هدایت مسیر و انتظامی بزرگراه -

 17منطقه   1391تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  19/04/1392  19/04/1391  ترافیک شهرداري تهران

  مطالعات امکان سنجی دو طرفه نمودن خیابان زمزم حدفاصل میدان زمزم تا خیایان شهید بغدادي -

  17اي معابر اصلی منطقه حاشیه مطالعات ساماندهی پارك -

  ساماندهی ترافیکی خیابان شهید شیخ محمدي -

 11منطقه   1391تهران در سال  11مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  19/04/1392  19/04/1391  ترافیک شهرداري تهران

  اداره آگاهی مطالعات بهسازي خیابان وحدت اسالمی محدوده پمپ بنزین مقابل -

  11مطالعات ساماندهی فضاي پارك موتورسیکلت و مسیر عابر پیاده در مقابل ورودي شهرداري منطقه  -

  11اي معابر اصلی منطقه مطالعات ساماندهی پارك حاشیه -

 17منطقه   1390تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  11/4/91  11/4/90  تهران ترافیک شهرداري

  بررسی افزایش تقاضاي مجتمع شهربانو، با رویکرد اصالح خطوط اتوبوسرانی -

 17منطقه   1389تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  30/4/90  30/4/89  ترافیک شهرداري تهران

  الملکآوري پل سواره رو امین امکان سنجی جمع -

  تهران 17مطالعات ساماندهی تابلوهاي هدایت مسیر در محدوده منطقه  -

  هاي لقمان حکیم، رضوان و قدرت پاکیبررسی تغییر جهت حرکت خیابان -

  17هاي پیشنهادي منطقه هاي مکانیزه در محلامکان سنجی احداث پارکینگ -

  اهواز -کنارگذرهاي راه آهن تهرانهاي سالمت، آل احمد، مسجد و بررسی جهات حرکت خیابان -

  تبریز -هاي محور آزادشده راه آهن تهرانبررسی الگوي حرکتی تقاطع -

  اي) در سطح معابر اصلیبررسی و شناسایی معابر مستعد ایجاد پارکبان (مدیریت پارك حاشیه -
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  17هاي همسطح منطقه بررسی و مکان یابی پارکینگ -

شرکت کنترل ترافیک   تهران  هاي شهر تهرانمطالعات ارائه نحوه کنترل تقاطع
  18/12/86  18/6/86  تهران

آباد و جنت-دار  همتهاي چراغسنجی انسداد تقاطعمطالعات امکان
 شهرداري تهران 5گلستان در منطقه -ستاري

  6/10/86  6/8/86 شهرداري تهران  شهر تهران

در شهر   سنجی، تعریف، توسعه و بازگشایی معابر جدیدمطالعه، امکان
  17/1/86  17/7/85 شهرداري قزوین  شهر قزوین  قزوین

  19/11/85  19/09/85 شهرداري شهریار  شهریار  مطالعات ترافیکی میدان صیاد و میدان سپاه شهریار
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  ...)طراحی مسیر و هاي غیر همسطح، تقاطعاصالح هندسی، هندسی ( هايتهیه طرح

تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

 یهندس یطراحانجام  منظور به مشاور نیمهندس خدمات از استفاده
 و نقل و حمل سازمان  تهران  تهران شرق جنوب و شرق کیتراف پهنه در

  -  18/10/95  تهران يشهردار کیتراف

 تقاطع بلوار هجرت -خیابان شهید رحیمی -

  رحیمی -تقاطع نیکوعمل -

  خیابان امامی -تقاطع بزرگراه بعثت -

  خیابان شهید عزیزي -تقاطع کندرو بزرگراه امام علی -

  خیابان صفا -تقاطع کندرو بزرگراه امام علی -

 محدوده بلوار بوعلی -بزرگراه آزادگان غرب به شرق -

  میدان شهید خالقی -

 بزرگراه بسیج حدفاصل بلوار شهید رحیمی تا خیابان شهید فهمیده -

  بلوار خاتم االنبیاء حدفاصل خیابان قائم تا دوربرگردان قصرفیروزه  -

 خیابان باهنر در محدوده مسیر آزادشده کانال آب (کانال سرپوشیده) در محله قیامدشت -

  میدان شهر ري -

 خیابان شهید غیوري - تقاطع بلوار بسیج -

  ورودي و خروجی شهرك شهید شجاعی از بزرگراه بسیج -

 ان شرق به شرق در جاده ورامین در محدوده میدان بسیج مستضعفین و اصالح هندسی میدانطراحی دوربرگرد -

  طراحی ایستگاه تاکسی در خیابان شهید رجایی زیر پل بزرگراه آزادگان -

 آبادراه تقیطراحی دوربرگردان جنوب به جنوب در سه -

  حقیبلوار شهید ده -بازنگري طرح اصالح هندسی تقاطع بزرگراه بسیج -

 پایانه بعثت -

  پایانه کیانشهر -
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 هاي کوثر و کوي اسالم با میدان معلم اصالح تقاطع خیابان -

  زادهخیابان شهید دشتبان - اصالح هندسی تقاطع خیابان شوش -

  خیابان شهید غیبی -تقاطع خیابان قم -

  آزادگان شرق -طراحی مسیر دسترسی از خیابان شهید عظیمی به لوپ شهید رجایی جنوب -

  اصالح هندسی دوربرگردان شمال به شمال بزرگراه دوران -

  اصالح هندسی دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه دوران -

  فروردین 12اصالح هندسی دوربرگردان بزرگراه دوران در محدوده پل  -

  طراحی میدان در خیابان کلهر (محله مسگرآباد) بعداز پل شهید شوشتري -

  شهید نوري با بزرگراه شهید یارجانیاصالح هندسی تقاطع خیابان  -

  میدان بهمن (ضلع جنوب شرقی میدان) -

  میدان بهمن (ضلع شمال غربی میدان) -

  الحجج در بزرگراه امام رضا اصالح هندسی دوربرگردان ثامن -

  الحججاصالح تبادل کندرو به تندرو در مسیر غرب به شرق بزرگراه امام رضا قبل از دوربرگردان ثامن -

  هاي گودرزي و توالییتقاطع خیابان -

  تقاطع بزرگراه بعثت و خیابان تقوي -

  اصالح هندسی اتصال خیابان باغ رضوان به بزرگراه شهید هاشمی شمال -

  اصالح هندسی ابتداي خیابان باهنر روبروي درب دانشگاه آزاد قیامدشت -

  15/02/95  19/07/94  شهرداري کرج  کرج  هابندي آنمطالعات اصالح هندسی معابر و تقاطعات و ارائه درجه

سنجی ترافیکی مطالعات و طراحی هدایت ترافیک حین اجرا، عارضه
  - 24/05/95  شهرداري زنجان  زنجان  پروژه سبزه میدان زنجان

 29/12/1394 1393/11/12  شرکت کهن دژ میالد  زنجان  مطالعات ترافیک و سیویل سبزه میدان زنجان

هاي باغستان و بررسی توسعه و کمربنديمطالعه و طراحی هندسی 
  اتصال این معابر به شبکه بزرگراهی حوزه نفوذ باغستان

شهر باغستان 
 94/02/01 93/06/01  شهرداري باغستان  استان تهران
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 و یکارگاه نظارت و طرح دوم و اول مرحله يها یطراح و مطالعات
  اریشهرغیرهمسطح  تقاطعات ییاجرا اتیعمل بر هیعال

  )شهیاند و ادیص ،يشادچا( 
  -  02/03/94  شهرداري شهریار  شهر شهریار

در (اصالح هندسی) مطالعات موردي و خدمات مهندسی ترافیک 
 01/05/92 01/11/91 شهرداري شهریار  شهریار  سطح شبکه ترابري شهریار

  ي کمربندي هامطالعات اصالح هندسی معابر، میادین و تقاطع
سازمان بهسازي و نوسازي   شهر اهواز  کیلومتر) 20شهر اهواز (به طول 

  15/02/93  15/11/1390  شهر اهواز

  7/8/90  7/2/90  شهرداري شاهین دژ  شاهین دژ  هاي شهر شاهین دژمطالعات اصالح هندسی تقاطع

  1393/07/01  01/04/1393  شهرداري شهریار  شهر شهریار  سی و پنج متري امیریهمسیر مطالعات و طراحی 

مطالعات ترافیکی و اولویت بندي اجراي تقاطع غیرهمسطح در دو 
  30/07/92 92/04/26  شهرداري همدان  همدان  شهر همدان تقاطع سعیدیه و بعثت

 مطالعات مرحله اول و دوم سیویل و سازه تقاطع غیر همسطح سپاه
  در شهر شهریار 

شهریار استان 
 تهران

  31/9/87  31/6/87 شهرداري شهریار

 15منطقه   1395تهران در سال  15مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  -  16/06/94  ترافیک شهرداري تهران

  اصالح ورودي و خروجی جهت دسترسی به پمپ بنزین واقع در کندرو بزرگراه امام رضا (ع) در مسیر شرق به غرب بعد از پل سیمان -

  )رضویه شهرك( یاعراب دیشه بلوار و ینیخم امام ابانیخ تقاطع اصالح -

 15منطقه   1394تهران در سال  15مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  14/02/95  14/05/94  ترافیک شهرداري تهران

  )ره( خمینی امام و) ع( سجاد امام هايخیابان محدوده در) ع( رضا امام اصالح هندسی بزرگراه 2و فاز  1برداري، طراحی فاز نقشه -

  بعثت بزرگراه تقاطع محدوده در بروجردي شهید خیابان 2و فاز  1برداري، طراحی فاز نقشه -

  بزرگراه بسیج (ضلع شمالی تقاطع بسیج) و طراحی پایانه تاکسی 2و فاز  1برداري، طراحی فاز نقشه -

  د بروجردي حدفاصل بزرگراه آزادگان تا خیابان شهید ابراهیمیکندرو خیابان شهی 2و فاز  1برداري، طراحی فاز نقشه -

  اصالح هندسی تقاطع خیابان امام خمینی با خیابان باهنر به همراه مدیریت جهات حرکتی -

  مطالعات ترافیکی و اصالح هندسی تقاطع خیابان شرکت واحد با بلوار بوعلی -

  االنبیاء حدفاصل خیابان قائم تا خیابان ابومسلمر خاتممطالعات ساماندهی و طراحی ورودي و خروجی کندرو بلوا -

 14منطقه   1394تهران در سال  14مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  14/02/95  14/05/94  ترافیک شهرداري تهران

  طراحی هندسی فاز یک اصالح هندسی میدان مالک اشتر -
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  حقیدهخیابان خاوران به خیابان شهید  تاکسی در محدوده راستگردطراحی هندسی فاز یک پایانه  -

 – آباديشاه تقاطع هندسی اصالح طرح پیرو(میرهاشمی  خیابان به محالتی شهید بزرگراه – آباديشاه بلوار تقاطع راستگرد ترافیک از بخشی هدایت امکانسنجی -
  )مترو D7  ایستگاه کارگاه حصار جابجایی اثر در محالتی

  بار احمدیهطراحی هندسی فاز یک پایانه اتوبوس در کندرو بزرگراه امام علی در محدوده بازار میوه و تره -

  تدقیق طرح هندسی اجراي کندرو در بزرگراه بسیج حدفاصل خیابان رحیمی تا خیابان شهید فهمیده -

  طرح هندسی دسترسی وسایل نقلیه به پمپ بنزین اصفهانک -

 15منطقه   1393تهران در سال  15ه مطالعات ترافیکی منطق
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  12/05/94  12/05/93  ترافیک شهرداري تهران

  بررسی ضرورت اصالح هندسی خیابان نوبخت تقاطع خیابان خاوران و اصالح شبکه معابر همجوار -

  نشانپایانه تاکسی بوستان آتش 2و  1تهیه طرح فاز  -

 17منطقه   1392تهران در سال  17منطقه مطالعات ترافیکی 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  06/05/93  06/05/92  ترافیک شهرداري تهران

  مطالعات ساماندهی و ارائه طرح هندسی تقاطع ابوذر، سوري و فالحی -

  جنوبیها در محور سجاد ارائه طرح بهینه جانمایی و تهیه نقشه اصالح هندسی رفوژ میانی و بریدگی -

  مترو تهران B3مطالعه و ارائه طرح هندسی میدان زمزم با توجه به تغییرات ایستگاه  -

  مترو 3خط  A3دسترسی متقابل شبکه معابر اطراف از/به ایستگاه  2هاي فاز برداري و تهیه نقشهنقشه -

  تبریز - آهن تهران هاي شمالی و جنوبی خط راهمطالعات احداث تقاطع همسطح خیابان شهید صدقی با کنارگذر -

 17منطقه   1391تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  19/04/1392  19/04/1391  ترافیک شهرداري تهران

  آوري پله رو امین الملک و ارائه پالن ترافیکی محدوده پس از جمعآوري پل سوارمطالعات ترافیکی جمع -

  مترو B3هاي ایستگاه هندسی میدان زمزم متناسب با ورودي و خروجیارائه طرح  -

 11منطقه   1391تهران در سال  11مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  19/04/1392  19/04/1391  ترافیک شهرداري تهران

  یادگار امام –تقاطع رباط کریم  درارائه طرح هندسی ایستگاه رباط کریم  -

  تهیه طرح اصالح هندسی فضاي زیر پل ابوسعید -
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تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

 17منطقه   1390تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  11/4/91  11/4/90  ترافیک شهرداري تهران

  آهنراهاحمدي با خط نوازان، عبیدزاکانی،مرغی، مهمانهاي قلعههاي خیابانمطالعات طراحی هندسی تقاطع -

  15/12/89  11/8/89  شهرداري آزاد شهر  آزاد شهر  تقاطع ورودي آزادشهر، گلستان 2و  1مطالعه طرح اصالح هندسی فاز 

میدان بیضوي  2و  1بازنگري مطالعات میدان میگون وتهیه نقشه فاز 
  میگون

شهر اوشان، فشم، 
  میگون

شهرداري اوشان، فشم، 
  1392  24/1/1391  میگون

  12/9/87  8/3/87  شهرداري نصیرآباد  نصیرآباد  هاي شهر نصیرآبادمطالعات اصالح هندسی تقاطع

هاي اصلی خیابان امام خمینی دلیجان مطالعه و اصالح هندسی تقاطع
  24/12/87  24/6/87  شهرداري دلیجان  دلیجان  تقاطع) 5(

آن  سازي خیابان امام خمینی و اصالح هندسی تقاطعاتمطالعات ایمن
  24/12/87  24/6/87  شهرداري دلیجان  دلیجان  در شهر دلیجان

مطالعه و ارائه طرح اصالح هندسی تقاطع ورودي شهر دلیجان (از 
 سمت تهران)

  12/8/86  3/2/86 شهرداري دلیجان دلیجان

  25/06/88  18/12/87 شهرداري قشم قشم  هاي شهر قشم، استان هرمزگانمطالعات اصالح هندسی تقاطع

  30/06/88  26/12/87 آبادشهرداري حاجی آبادحاجی  آباد، استان هرمزگانهاي شهر حاجیمطالعات اصالح هندسی تقاطع
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  )ITS( هوشمند نقل و حمل يها سامانه

تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  تاریخ خاتمه کار  کار

  24/10/1391  22/04/1391  شهرداري قم  شهر قم  مطالعات توسعه سامانه هاي حمل و نقل هوشمند در کالن شهر قم

 مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار شهر مقدس مشهد (همکاري)
سازمان حمل و نقل و ترافیک   شهر مشهد  ونقل بار و ارائه پیشنهاداتي حملهاي هوشمند در زمینهبررسی انواع سامانه

  1/2/89  1/2/86  مشهد

  هاي فعال در زمینه حمل و نقل کاال و بار مدیریت و نظارت بر شرکت
سازمان حمل و نقل و ترافیک   شهر تهران  )طراحی سامانه مدیریت حمل و نقل بار و کاالي شهرداري تهران (سامانه بارانه

  29/12/95  09/04/95  شهرداري تهران

  مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر الوند
 هايبررسی وضع موجود شبکه ترابري در شهر الوند جهت ایجاد سامانه

  و ارائه پیشنهادات الزم هوشمند حمل و نقل

شهر الوند 
  16/06/1392  16/12/1390  شهرداري الوند  استان قزوین

  ونقل و ترافیک همدان (همکاري)مطالعات طرح جامع حمل
 هايبررسی وضع موجود شبکه ترابري در شهر همدان جهت ایجاد سامانه

  و ارائه پیشنهادات الزم هوشمند حمل و نقل
  14/7/89  14/7/87  شهرداري همدان  شهر همدان

  سوار آزاديمطالعات ساماندهی وضعیت عبور و مرور در پارك
  و  آزادي سوارپاركدر  تصویرينظارت  یکپارچه ارائه سیستم

  سوار پاركدر  اتاق کنترل طراحی
شرکت مطالعات طرح جامع   تهران

  16/1/87  16/7/86  نقل و ترافیک تهران و حمل

ونقل وزارت راه پژوهشکده حمل  شهر تهران ونقل هواییدر حمل ITSمطالعات بنیادین و اولیه 
  4/12/82  2/9/82  و ترابري

الی   1389هاي در سالتهران  17و  15، 14، 11مطالعات ترافیکی مناطق 
سازمان حمل و نقل و ترافیک   شهر تهران  1396

  -  30/4/89  شهرداري تهران

  راهنمایی هوشمند هايچراغجهت کنترل با  هاتقاطع مکانیابی -

  نقاط نیازمند به ثبت تخلف سرعت مکانیابی -

  نظارت تصویري هايدوربیننقاط جهت نصب  مکانیابی -

  جهت نصب دوربین ثبت تخلف هاتقاطع مکانیابی -

  11و  17اي معابر منطقه مطالعات ساماندهی پارك حاشیه“هاي هوشمند مدیریت پارکینگ در مطالعات بکارگیري روش -

  هاي اتوبوس هاي اتوبوسرانی و ایستگاهرسانی در پایانههاي هوشمند اطالعاستفاده از سامانه -
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  حمل و نقل همگانی

تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

 94/11/30 93/10/07 شهرداري کرج  شهر کرج  ساماندهی حمل و نقل عمومی در کالنشهر کرج

 هسته یسامانده و یهمگان نقل و حمل يهاستمیس یطراح و مطالعه
  -  02/04/96 لیاردب يشهردار لیاردبشهر    لیاردب شهر يمرکز

  31/06/1392  16/5/1391  شهرشهرداري قائم  شهرشهر قائم  شهرشهر قائم همگانیمطالعات ساماندهی حمل و نقل 

 31/01/96 31/01/95  شهرداري مریوان  شهر مریوان  مریوانشهر  همگانیمطالعات ساماندهی حمل و نقل 

شهر جهرم   شهر جهرم همگانیمطالعات ساماندهی حمل و نقل 
  2/12/88  2/2/88  شهرداري جهرم  استان فارس

  1385  1384  اصفهانشهرداري   اصفهانشهر   (همکاري) اتوبوسرانی شهر اصفهانمطالعات ساماندهی 

  1387  1386  شهرداري همدان  شهر همدان  شهر همدان (همکاري) همگانیمطالعات ساماندهی حمل و نقل 

  1384  1383  شهرداري گرگان  شهر گرگان  شهر گرگان (همکاري) همگانیمطالعات ساماندهی حمل و نقل 

  14/8/86  14/10/85  شهرداري آزاد شهر  آزادشهر  شهر آزادشهر همگانیمطالعات ساماندهی حمل و نقل 

ونقل و ترافیک سازمان حمل  شهر شیراز  شهرشیراز BRTمطالعه و طراحی مسیر دو خط اتوبوسرانی سریع 
  29/5/1392  29/11/1391  شهرداري شیراز

ونقل و ترافیک سازمان حمل  شهر ارومیه  هاي حمل و نقل ریلی شهر ارومیه و حومهمطالعات امکانسنجی سامانه
  24/03/1394  24/07/1393  شهرداري ارومیه

ونقل و ترافیک سازمان حمل  شهر شیراز  مطالعات جامع شبکه و ساماندهی خطوط تاکسیرانی کالنشهر شیراز
  30/11/1391  24/11/1390  شهرداري شیراز

 و درون عمومی نقل و حمل سامانه هاي یکپارچه سازي سنجی امکان
 چارچوب تعیین و تبریز شهر موردي برونشهري (مسافري) (مطالعه

  )کشور شهرهاي کالن براي مطالعاتی

و  تهرانشهر 
  تبریز

 اقتصاد و يزیر برنامه معاونت
 و راه وزارت نقل و حمل

  يشهرساز
13/11/1394  13/05/1396  

شرکت مطالعات طرح جامع   تهران  سوار آزاديمطالعات ساماندهی وضعیت عبور و مرور در پارك
  16/1/87  16/7/86  نقل و ترافیک تهران و حمل

 کیتراف و نقل و حمل سازمان  تهران  1395تهران در سال  15مطالعات ترافیکی منطقه 
  -  16/06/95  تهران يشهردار

 بهارستان از بلوار شهید نیکوعمل به خیابان پانزده متري سوم  –سنجی تغییر مسیر رفت خط اتوبوس والفجر امکان  -

  معرفی دو نقطه جهت جانمایی ایستگاه تاکسی براي خطوط تاکسیرانی قیامدشت  -

  مطالعات ساماندهی پایانه خاوران -

 ساماندهی پایانه تاکسی ثامن الحجج (ع) -
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تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

  مترو  6بررسی و امکانسنجی ایجاد ایستگاه یا پایانه حمل و نقل همگانی در مجاورت ایستگاه هاي جدیداالحداث خط  -

 طراحی پایانه بعثت -

  طراحی پایانه کیانشهر -

 15منطقه   1394تهران در سال  15مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک 
  14/02/95  14/05/94  شهرداري تهران

  مطالعات ساماندهی مبدأ خطوط تاکسیرانی قیامدشت -

  خاورشهر در محدوده خاور شهر –بررسی تغییر مسیر و تعیین مسیر بهینه خط اتوبوس پایانه خاوران  -

 14منطقه   1394تهران در سال  14مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک 
  14/02/95  14/05/94  تهران شهرداري

  حقیدهخیابان خاوران به خیابان شهید  مطالعه جانمایی و احداث پایانه تاکسی در محدوده راستگرد -

  بار احمدیهمطالعه جانمایی و احداث پایانه اتوبوس در کندرو بزرگراه امام علی در محدوده بازار میوه و تره -

  حقیمحدوده خیابان شهید دهدر تندرو بزرگراه بسیج  هاياتوبوسسامانه  3خط هايجمع آوري بخش از گاردریل -

 17منطقه   1392تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک 
  06/05/93  06/05/92  شهرداري تهران

  مترو 3خط  A3تأمین دسترسی متقابل شبکه معابر اطراف از/به ایستگاه  -

  یابی ایستگاه براي خط مترو قلعه مرغی به ابتداي خیابان شهیدان حسنی (قلعه مرغی)مسیر یابی خط تاکسی و مکان -

 17منطقه   1391تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک 
  19/04/1392  19/04/1391  شهرداري تهران

  هاایستگاه اتوبوس در خیابان ابوذر با بررسی امکان ایجاد عقب نشینی در ایستگاهمطالعات جانمایی  -

  مطالعات ارتقاي کارائی خط ویژه اتوبوس در خیابان شهید برادران حسنی (قلعه مرغی) -

  ساماندهی پایانه شهید برزو بر اساس وضع موجود خطوط و فضاي فیزیکی -

  خیابان شهید فتحیساماندهی مبدأ خطوط موجود در ابتداي  -

  زمزم -مطالعات طراحی مبدا و پهلوگاه میانی میدان زمزم براي مسیر حلقوي اتوبوس متین  -

  ا... سعیديآیت - بزرگراه شهید نواب صفوي براي خط تاکسی هالل احمر  - در محدوده تقاطع هالل احمر  مقصدمطالعات طراحی مبدا و ایستگاه  -

 11منطقه   1391ن در سال تهرا 11مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک 
  19/04/1392  19/04/1391  شهرداري تهران
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تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

  یادگار امام  –امکانسنجی انتقال ایستگاه رباط کریم از میدان رازي با تقاطع رباط کریم  -

  سنجی حذف یا انتقال پایانه کاوهمطالعات امکان -

  سنجی مسدود نمودن کنارگذر مذکورآباد و امکاندر کنار گذر جنوب غربی میدان حسنهاي مستقر ساماندهی تاکسی -

 17منطقه   1390تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک 
  11/4/91  11/4/90  شهرداري تهران

  بررسی کارایی خط ویژه اتوبوس در خیابان امین الملک -

  1388  1387  شهرداري ارومیه  ارومیه  (همکاري) -رانی شهر ارومیهمطالعات ساماندهی اتوبوس

آسیب شناسی اجرایی ( بررسی و شناسایی مشکالت و خال هاي 
اجرایی) صرفه جویی در مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی برون 

  شهري
ونقل وزارت پژوهشکده حمل  شهر تهران

  13/11/89  13/11/88  راه و ترابري

   

http://www.rahyaftaf.ir


  
 

 
 

 

  ��ند��ن �شاور �وژه �ی ا�ن

www.rahyaftaf.ir 

  حمل و نقل بار و کاال

تاریخ   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  شروع کار

تاریخ 
  خاتمه کار

  01/02/95  01/02/94  شهرداري تبریز  شهر تبریز  مطالعات ساماندهی حمل و نقل بار و کاالي درونشهري شهر تبریز

ي ها پروانه صدور تیریمد منظور به مشاور نیمهندس خدمات از استفاده
 و نقل و حمل فعاالن و هاشرکت بر نظارت و اشتغال ت،یفعال ،يبردار بهره

  کش دكی خودرو امداد و کاال و بار
 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

11/11/95 شهرداري تهران  - 

ترافیک سازمان حمل و نقل و   شهر تهران  هاي فعال در زمینه حمل و نقل کاال و بار مدیریت و نظارت بر شرکت
  29/12/95  09/04/95  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک   شهر تهران  طراحی و نظارت سامانه مدیریت بار بازار تهران
  29/12/94  08/05/94  شهرداري تهران

 ینقل و حمل يها رساختیز و ییرجا دیشه بندر کیلجست طیشرا یبررس
 بندرعباس دیجد آزادراه به ییرجا دیشه بندر اتصال نحوه و نفوذ حوزه

  يعلو دیجد شهر و کرمان

بندر شهید 
  رجایی

 اقتصاد و يزیر برنامه معاونت
 و راه وزارت نقل و حمل

  يشهرساز
12/05/94  12/10/94  

سازمان حمل و نقل و ترافیک   شهر مشهد  مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار شهر مقدس مشهد (همکاري)
  1/2/89  1/2/86  مشهد

ونقل وزارت پژوهشکده حمل  شهر تهران  (همکاري) -جامع رفتاري رانندگان حمل و نقل عمومی ( باري) ارائه مدل 
  30/4/90  1/1/89  راه و ترابري

 17منطقه   1389تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک 
  30/4/90  30/4/89  شهرداري تهران

  سیکلت و وانت بارها در خیابان امین الملک ساماندهی موتور -
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  عارضه سنجی ترافیکی

تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

  20/12/1392  20/12/1390  میالدشرکت کهن دژ   شهر تهران  مطالعات ترافیکی و طراحی دسترسی پروژه فاز دوم برج میالد

  30/10/94  30/10/93  گین آراي آسیانشرکت   شهر تهران  (مگامال) رفاهی اکباتان -مطالعات ترافیکی مجتمع فرهنگی 

رفاهی اکباتان،  -سنجی ترافیک در مجموعه فرهنگیمطالعات عارضه
 مطالعات اولیه – تهران

  شهر تهران
 Neguin مالزي

Trading SDN. 
BHD  

26/10/85  26/1/86  

 یمل شرکت يمرکز ادارات مجتمع پروژه یکیتراف یسنج عارضه مطالعات
  -  26/11/95  ایران گاز یمل شرکت  تهران  رانیا گاز

 29/12/94 12/11/93  شرکت کهن دژ میالد  زنجان  سبزه میدان زنجانپروژه بزرگ  یمطالعات ترافیک

سنجی ترافیکی و مطالعات و طراحی هدایت ترافیک حین اجرا، عارضه
  - 24/05/95  شهرداري زنجان  زنجان  پروژه سبزه میدان زنجان سیویل

طراحی راهکارهاي کاربردي جهت بهبود وضعیت تردد وسایل نقلیه و 
مجتمع تجاري و فرهنگی   تهران  تجاري کورش –عابرین پیاده در محدوده مجتمع فرهنگی 

 19/03/95 19/12/94  کورش

 1389 1389  بخش خصوصی تهران  منطقه یک تهران مطالعات عارضه سنجی هتل پارسه

 1392 1392  بخش خصوصی تهران  خدماتی همت -اداري-مطالعات عارضه سنجی مجتمع تجاري

 1385 1385  بخش خصوصی تهران  مطالعات عارضه سنجی برج البرز میرداماد

 1393 1393  خصوصیبخش  تهران  فرهنگی ارتش در منطقه سوهانک تهران -طرح توجیهی مجتمع تجاري

مطالعات عارضه سنجی ترافیکی مجتمع خدماتی، تجاري و اداري به همراه 
 1394 1394  بخش خصوصی کرج  سوخت در کرج جایگاه چند منظوره

 4ورزشی وفادار در منطقه  –مطالعات عارضه سنجی مجموعه تفریحی 
 1390 1390  بخش خصوصی تهران  شهرداري تهران

ترافیکی هتل ایران سراي در منطقه یک شهرداري مطالعات عارضه سنجی 
 1381 1381  بخش خصوصی تهران  تهران

 1383 1383  بخش خصوصی تهران  مطالعات عارضه سنجی ترافیکی مجموعه تجاري زعفرانیه

هاي مسکونی واقع در تقاطع خیابان –بررسی ترافیکی کاربري تجاري 
 14مطالعات ترافیکی منطقه درودیان و عزیزي (نبش کوچه نظري) در قالب 

  1394تهران در سال 

 14منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  1395  1395  ترافیک شهرداري تهران
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  سازيو مطالعات ایمن فبازرسی، ممیزي ایمنی، مدیریت نقاط پر تصاد

تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

 و فپر تصاد نقاط یمنیا يارتقا طرح ارائه و یصیتشخ مطالعه
 و زدی اصفهان يهااستان يشهر برون يهاراه تصادف يدارا

  يارتیبخ و چهارمحال

 و زدی ،اصفهانهاي استان
  يارتیبخ و چهارمحال

سازمان راهداري و حمل 
 ايو نقل جاده

16/12/95  -  

 و فپر تصاد نقاط یمنیا يارتقا طرح ارائه و یصیتشخ مطالعه
سازمان راهداري و حمل   يرضو خراسان استان  يرضو خراسان استان يشهر برون يهاراه تصادف يدارا

 ايو نقل جاده
16/12/95  -  

هاي شریانی و اصلی حوزه ممیزي ایمنی عالئم عمودي راه
اداره کل راه و شهرسازي   کرمانشاه  استحفاظی استان کرمانشاه

  -  23/01/95  استان کرمانشاه

مطالعات و طراحی ایمن سازي و اصالح هندسی معابر، میادین و 
سازمان بهسازي و   شهر اهواز  ي کمربندي غرب اهوازهاتقاطع

  15/02/93  15/11/1390  نوسازي شهر اهواز

شهرداري  15منطقه   شهرداري تهران 15مطالعات اجراي طرح خط سفید منطقه 
  تهران

سازمان حمل و نقل و 
  31/06/94  18/12/93  تهران ترافیک شهرداري

هاي شهر شاهین سازي معابر و اصالح هندسی تقاطعمطالعات ایمن
  7/8/90  7/2/90  شهرداري شاهین دژ  شاهین دژ  دژ

هاي شهر قشم، سازي معابر و اصالح هندسی تقاطعمطالعات ایمن
  25/06/88  18/12/87 شهرداري قشم قشم  استان هرمزگان

- هاي شهر حاجیسازي معابر و اصالح هندسی تقاطعمطالعات ایمن
  30/06/88  26/12/87 آبادشهرداري حاجی آبادحاجی  آباد، استان هرمزگان

شهرداري  15منطقه   1395تهران در سال  15مطالعات ترافیکی منطقه 
  تهران

سازمان حمل و نقل و 
  -  16/06/95  ترافیک شهرداري تهران

  احداث پل موتورسیکلت در بزرگراه بسیج محدوده خیابان بیست متري افسریهنیاز سنجی و امکان سنجی  -

شهرداري  15منطقه   1394تهران در سال  15مطالعات ترافیکی منطقه 
  تهران

سازمان حمل و نقل و 
  14/02/95  14/05/94  ترافیک شهرداري تهران

  رستگاري مقدم) با رویکرد مدیریت مقطع عرضی و امکانسنجی دوطرفه نمودن معبرسازي خیابان هفده شهریور (حدفاصل خیابان شوش تا خیابان ایمن -

  سازي خیابان نبردمطالعات ایمن -

  سازي خیابان شهید رضاییایمن -

  شهرداري تهران 15سازي محدوده مدارس خیابان محمدي و خیابان مرادپور در منطقه ایمن -

  حقیتا بلوار شهید دهسازي بلوار ابوذر حدفاصل خیابان خاوران ایمن -

  مقدمسازي خیابان هفده شهریور جهت دوطرفه نمودن معبر در حدفاصل خیابان شوش تا خیابان رستگاريطرح جزئیات ایمن -

  شهرداري تهران 15گزارش شناسایی نقاط پرحادثه در سطح منطقه  -
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تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

  شهرداري تهران 15خیز عابرین پیاده در سطح منطقه بررسی و ارائه راهکار براي نقاط حادثه -

  سازي بزرگراه آزادگان شرق به غرب در موقعیت ورودي کندرو دسترسی به بزرگراه امام علی (ع) و شهرك شهید بروجرديایمن -

شهرداري  14منطقه   1394تهران در سال  14مطالعات ترافیکی منطقه 
  تهران

سازمان حمل و نقل و 
  14/02/95  14/05/94  ترافیک شهرداري تهران

  سازي میدان مالک اشترمطالعات ساماندهی و ایمن -

شهرداري  15منطقه   1393تهران در سال  15مطالعات ترافیکی منطقه 
  تهران

سازمان حمل و نقل و 
  12/05/94  12/05/93  ترافیک شهرداري تهران

  امام سجاد و صالحی –هاي بزرگراه امام رضا (ع) سازي تردد در محدوده دوربرگردانایمن -

  ها و ارزیابی ضرورت نصب پل عابر پیادهسازي خیابان شهید بروجردي مقابل شهرك گلایمن -

  سازي و آرامسازي بلوار بوعلی در مقطع پل کانال سرخه حصارارائه راهکار و طرح جهت ایمن -

  بندي نقاط نیازمند به اصالح هندسیمطالعات شناسایی و اولویت -

  دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه بعثت، مقابل شهرك شهید بروجرديبررسی و ارزیابی ضرورت انسداد  -

  سازي و ایمنی تردد عابران پیاده و وسایل نقلیهبررسی وضعیت خیابان شهید بقایی حدفاصل میدان شاهد تا میدان مالک اشتر، جهت ارائه راهکار و طرح آرام -

  تا دوربرگردان قصرفیروزه و ارزیابی ضرورت پل عابرپیاده سازي خیابان شهید نیکوعمل حدفاصل بیست متري افسریهایمن -

  هاي تقاطع، جهت ارائه راهکار و طرح آرامسازيامام علی، مسیر رفت و برگشت روي پل و رمپ و لوپ –بررسی وضعیت ایمنی تردد تقاطع بعثت  -

شهرداري  17منطقه   1392تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  تهران

سازمان حمل و نقل و 
  06/05/93  06/05/92  ترافیک شهرداري تهران

  هاي شهید قفیلی و علمی و شبکه معابر واقع در حدفاصل دو معبر مذکورسازي خیابانمطالعات ایمن -

  مرغیرو قلعهسازي پل سوارهسازي خیابان شهیدان حسنی حدفاصل تقاطع ابوذر و میدان زمزم با تأکید بر ایمنمطالعات ایمن -

  اهواز و زیرگذرهاي آن حدفاصل نواب تا آیت ا... سعیدي –آهن تهران سازي و مدیریت جهات حرکتی کنارگذرهاي شمالی و جنوبی راهمطالعات ایمن -

  الملکسازي تقاطع همسطح امینمطالعات ایمن -

  هاي جهاد و طباطبائی جهت تردد عابرین پیادهسازي خیابانمطالعات ایمن -

  سازي تردد در محدوده میدان زمزمایمنمطالعات  -
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تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

شهرداري  17منطقه   1391تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  تهران

سازمان حمل و نقل و 
  19/04/1392  19/04/1391  ترافیک شهرداري تهران

  مطالعات ایمن سازي خیابان نعیمی -

  ایمن سازي میدان گلچین -

  مهدوي، تهمتن، و شیداییایمن سازي محدوده معابر عبیدزاکانی،  -

  تبریز و معابر فرعی همجوار -آهن تهران نوازان و خط راهسازي محدوده شمالی تقاطع مهمانمطالعات ایمن -

شهرداري  11منطقه   1391تهران در سال  11مطالعات ترافیکی منطقه 
  تهران

سازمان حمل و نقل و 
  19/04/1392  19/04/1391  ترافیک شهرداري تهران

  مخصوص –غفاري و کمالی  -کاشان  –ایمن سازي تقاطع هاي کمالی  -

  مطالعات ایمن سازي میدان وحدت اسالمی -

  هاي هالل احمر و مرادي و محدوده تاثیر آنایمن سازي تقاطع خیابان -

  سازي خیابان امام خمینی (ره) (حدفاصل خیابان ولیعصر (عج) و میدان حر)مطالعات ایمن -

شهرداري  17منطقه   1390تهران در سال  17منطقه  مطالعات ترافیکی
  تهران

سازمان حمل و نقل و 
  11/4/91  11/4/90  ترافیک شهرداري تهران

  مطالعات ایمن سازي خیابان ابوذر (حدفاصل خیابان قلعه مرغی تا خیابان سجاد) -

  خیز خیابان قلعه مرغیمطالعات ایمن سازي و  اصالح نقاط حادثه -

  خیز خیابان امین الملکسازي و  اصالح نقاط حادثهمطالعات ایمن  -

  خیز خیابان سجادمطالعات ایمن سازي و  اصالح نقاط حادثه -

  خیز خیابان زمزممطالعات ایمن سازي و  اصالح نقاط حادثه -

  مطالعات ایمن سازي بزرگراه نواب -

  مطالعات ایمن سازي بزرگراه چراغی -

  خیابان شهید پیغمبري (حدفاصل سجاد تا بزرگرا ه سعیدي)امکان سنجی احداث رفیوژ میانی در  -

شهرداري  17منطقه   1389تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  تهران

سازمان حمل و نقل و 
  30/4/90  30/4/89  ترافیک شهرداري تهران

  و زمزم هاي نواب، جوانه، ابوذر، مسجد، یافت آباد، امین الملکبررسی  نقاط تصادف خیز خیابان -
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  حمل و نقل غیر موتوري

تاریخ شروع   کارفرما  محل اجرا  شرح کار
  کار

تاریخ خاتمه 
  کار

 و هاخانه ينگهدار و يبرداربهره مانکارانیپ و يمجر عملکرد بر نظارت
 و نقل و حمل سازمان  تهران  دوچرخه دهوشمن يهارك

  -  25/12/95  تهران يشهردار کیتراف

 تیفیک کنترلشرکت   تهران  تهران دوچرخه جامع طرح اتیکل نیتدو جهت یهماهنگ و نظارت
  21/05/96  21/01/96  هوا

ونقل و سازمان حمل  شهر شیراز  مطالعات جامع سیستم دوچرخه سواري کالنشهر شیراز
  30/11/1391  24/11/1390  ترافیک شهرداري شیراز

 هسته یسامانده و یهمگان نقل و حمل يهاستمیس یطراح و مطالعه
 ادهیپ ریمس عنوان به يشنهادیپ يمحورها یطراح و لیاردب شهر يمرکز

  مدار ادهیپ و راه
  -  02/04/96 لیاردب يشهردار لیاردب

  31/02/92  28/3/1390  شهرداري سبزوار  شهر سبزوار  مطالعات طراحی مسیرهاي عابر پیاده در  بافت مرکزي شهر سبزوار

در  سطح شهر سبزوار و  مطالعات طراحی مسیرهاي دوچرخه سواري
  31/02/92  28/3/1390  شهرداري سبزوار  شهر سبزوار  توحید شهر

سواران در محدوده مطالعات بهبود ایمنی و تردد عابرین پیاده و دوچرخه
  1385  1384  شهرداري اصفهان  شهر اصفهان  مرکزي شهر اصفهان (همکاري)

 و نقل و حمل سازمان  تهران  1395تهران در سال  15مطالعات ترافیکی منطقه 
  -  16/06/95  تهران يشهردار کیتراف

 شهرداري تهران 15مطالعات بازنگري و بازپیرایی پارك آموزش ترافیک منطقه  -

 14منطقه   1394تهران در سال  14مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  14/02/95  14/05/94  ترافیک شهرداري تهران

 مکانیزه نمودن پل عابرپیاده بزرگراه شهید محالتی، ضلع شرقی بزرگراه امام علی (ع)نیازسنجی  -

 سنجی نصب پل عابر پیاده در بزرگراه امام علی (ع) حدفاصل خیابان پیروزي تا خیابان عزیزينیازسنجی و امکان -

  غربی در محله دلگشاسنجی مکانیزه نمودن پل عابر پیاده حدفاصل خیابان کرمان شرقی و بررسی و امکان -

 17منطقه   1392تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  06/05/93  06/05/92  ترافیک شهرداري تهران

  مطالعات طراحی پارك آموزش ترافیک در محدوده تقاطع بزرگراه آیت ا... سعیدي و خیابان آزادي -

 11منطقه   1391تهران در سال  11مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  19/04/1392  19/04/1391  ترافیک شهرداري تهران

  راه در خیابان ولیعصر حدفاصل جمهوري اسالمی تا شهید لبافی نژادسنجی احداث پیادهامکان -

  فرهنگسنجی نصب پل عابر پیاده در خیابان وحدت اسالمی، مقابل خیابان امکان -

 17منطقه   1390تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  11/4/91  11/4/90  ترافیک شهرداري تهران
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  سجادشمالی و جنوبی -خردپی-امین الملک-) در خیابانهاي یافت آباد2و1تهیه نقشه اجرایی مسیر احداث دوچرخه (مسیر شماره  -

  هاي غیرهمسطح تردد عابرین پیادهارزیابی و ساماندهی گذرگاهمطالعات  -

 17منطقه   1389تهران در سال  17مطالعات ترافیکی منطقه 
  شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و 
  30/4/90  30/4/89  ترافیک شهرداري تهران

  امکان سنجی احداث پیاده راه در خیابان یافت آباد شرقی -

  در خیابان خرد پیبررسی احداث پیاده راه  -

  17هاي عرضی عابرین پیاده در معابر شریانی منطقه ساماندهی گذرگاه -

  بررسی جابه جایی پل هوایی عابر پیاده در خیابان هالل احمر (بعد از روگذر خیابان هالل احمر) -

  شهرداري تهران 17سواري در سطح منطقه مسیرهاي دوچرخه مطالعات و طراحی -
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  هاي مطالعاتی که توسط این مهندسین مشاور انجام شده و کارفرماي مربوط به اینپروژه ،در این قسمت
  باشد.می زیراند به شرح جدول هاي مذکور رسماً اعالم نمودهئیدیه و رضایتمندي خویش را از پروژهاها تپروژه

  جدول ارزیابی کارفرمایان قبلی مشاور

مدت   مقام مطلع  کارفرما  موضوع قرارداد  ردیف
  پیمان

الوند استان  داريشهر  مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر الوند  1
  ماه 18  ، آقاي مراديشهرداري الوند  قزوین

تهران، مطالعات اجراي  15مطالعات ترافیکی شهرداري منطقه   2
  طرح خط سفید

سازمان حمل و نقل و 
 ترافیک شهرداري تهران

 ماه 12 ،  ناظر پروژهرضاییمهندس 

 تهران 17مطالعات ترافیکی شهرداري منطقه   3
سازمان حمل و نقل و 
 ترافیک شهرداري تهران

 ماه 12 پور،  ناظر پروژهمهندس مصطفی

 تهران 17منطقه  مطالعات ترافیکی شهرداري  4
سازمان حمل و نقل و 
 ترافیک شهرداري تهران

مهندس میرزایی،  ناظر پروژه 
 تهران 17شهرداري منطقه 

 ماه 12

 تهران 17مطالعات ترافیکی شهرداري منطقه   5
سازمان حمل و نقل و 
 ترافیک شهرداري تهران

مهندس میرزایی،  ناظر پروژه 
 تهران 17شهرداري منطقه 

 ماه 12

شهرداري قم، دکتر دهناد ناظر   شهرداري قم  مطالعات توسعه سامانه هاي حمل و نقل هوشمند در کالن شهر قم  6
  ماه 4  پروژه

مهندس انوار، شرکت کهن دژ   میالدشرکت کهن دژ   مطالعات ترافیکی و طراحی دسترسی پروژه فاز دوم برج میالد  7
  ماه 2  میالد

مهندس تبریزي، شرکت کهن دژ   میالدشرکت کهن دژ   میدان زنجانمطالعات ترافیک و سیویل سبزه   8
  ماه 8  میالد

نقل وپژوهشکده حمل  هاکشی در راهتدوین راهنماي جزئیات طرح خط  9
  وزارت راه و ترابري

رییس بخش ایمنی، آقاي دکتر 
  ماه 12  شعبانی

شهر  BRTمطالعه و طراحی  مسیر دو خط اتوبوسرانی سریع   10
شهرداري شیراز، مهندس سلطانی   شهرداري شیراز  شیراز

  ماه 6  ناظر پروژه

شهرداري شیراز، مهندس سلطانی   شهرداري شیراز  مطالعات جامع سیستم دوچرخه سواري کالنشهر شیراز  11
  ماه 6  ناظر پروژه

مطالعات جامع شبکه و ساماندهی خطوط تاکسیرانی کالنشهر   12
شیراز، مهندس سلطانی شهرداري   شهرداري شیراز  شیراز

  ماه 6  ناظر پروژه

13  
- تهیه و تدوین ضوابط مربوط به میادین در سطح تهران و امکان

سنجی حذف یا ایجاد میادین در پنج تقاطع نمونه با استفاده از 
  ضوابط مذکور

سازمان حمل و نقل و 
  ترافیک شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداري تهران، مهندس 

  طفی پورمص
  ماه 8

مطالعات و خدمات مهندسی ترافیک در سطح شبکه معابر و رینگ   14
 شهرداري شهریار  بیرونی شهریار

خانم مهندس صالحی، شهرداري 
 ماه 12  شهریار

زن در سطح مطالعات تقاطعات کنترل شونده توسط چراغ چشمک  15
  ) تقاطع13شهر تهران (

شرکت کنترل ترافیک 
  تهران

  مدیر فنی،
  ماه 6  مهندس فتاحی

آباد و جنت- دار همتهاي چراغسنجی انسداد تقاطعمطالعات امکان  16
نماینده کارفرما و سرناظر پروژه،   تهران 5شهرداري منطقه   شهرداري تهران 5گلستان در منطقه  -ستاري

  ماه 3  مهندس متقی پور
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  پیمان

 سنجی، تعریض، توسعه و بازگشایی معابر جدید درمطالعه امکان  17
ونقل و ترافیک معاونت حمل  شهرداري قزوین  شهر قزوین

  ماه 10  شهرداري قزوین، دکتر همدانی

18  
آسیب شناسی اجرایی ( بررسی و شناسایی مشکالت و خال هاي 

اجرایی ) صرفه جویی در مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل 
  عمومی برون شهري

ونقل پژوهشکده حمل
  ماه 12  مهندس رضایی  وزارت راه و شهرسازي

هاي شهر شاهین سازي معابر و اصالح هندسی تقاطعمطالعات ایمن  19
  ماه 6  مهندس مومنی  شهرداري شاهین دژ  دژ

مطالعات پروژه تدوین دستورالعمل مدیریت حوادث و تعیین نقاط   20
  خیزحادثه

سازمان حمل و نقل و 
  ماه 6  پورمهندس مصطفی  ترافیک شهرداري تهران

سازي و اصالح هندسی معابر، میادین و طراحی ایمنمطالعات و   21
  هاتقاطع

سازمان بهسازي و نوسازي 
  ماه 6  مهندس عبادي  اهواز

مطالعات ترافیکی و اولویت بندي اجراي تقاطع غیرهمسطح در دو   22
خانم دشتی پور، معاونت حمل و   شهرداري همدان  تقاطع سعیدیه و بعثت

  ماه 2  نقل و ترافیک

  ماه 2  زادهمهندس حسین  شهرداري شهریار  مطالعات و طراحی سی و پنج متري امیریه  23
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  پرسنل شرکتکلیه اسامی 

یف
رد

  

آخرین مدرك   نام و نام خانوادگی
سابقه   گرایش تحصیلی  تحصیلی

  کاري
نوع 
  سمت  همکاري

زاده مهدي حسن  1
  مدیرعامل  تمام وقت  17  راه و ترابري - عمران   ارشدکارشناسی  اصفهانی

اي
دار
در ا
کا

  

  مسئول دفتر مدیریت  تمام وقت  10  ادبیات فارسی  کارشناسی  شقایق مالزینل  2

  کارپرداز  تمام وقت  5  علوم انسانی  دیپلم  سید حمید جعفرزاده  3

  مسئول امور مالی  تمام وقت  16  ریاضی کاربردي  کارشناسی  آزاده هوشمند  4

  روابط عمومی و بازاریابی  تمام وقت  5  کارآفرینی مدیریت  کارشناسی ارشد  روزبه شاهرخی  5

  برنامه ریزي حمل و نقل و ترافیک  تمام وقت  8  ونقلریزي حملبرنامه - عمران   ارشدکارشناسی  یاسر شریفی  6

ان
رتم
دپا

ت 
یری
مد

  ها

  ایمنی ترافیک  تمام وقت  7  ونقلریزي حملبرنامه - عمران   ارشدکارشناسی  داوود جمور  7

  راهسازي  وقتپاره  14  راه و ترابري - عمران   کارشناسی ارشد  مردانیشهرام   8

 )ITSسامانه هاي هوشمند (  تمام وقت  13  سیستمها مدیریت  دکتري علی اقبالیان  9

  سازه  وقتپاره  11  سازه - عمران   ارشدکارشناسی  امیر پوربخشایی  10

 -اقتصاديهاي مهندسی سیستم  ارشدکارشناسی  مهرداد علیمرادي  11
  مطالعات اقتصادي اجتماعی  وقتپاره  18  ونقلاجتماعی گرایش حمل

  کنترل پروژه  تمام وقت  20  ونقلریزي حملبرنامه - عمران   ارشدکارشناسی  لیدا قوامی  12

  تحقیق و پژوهش –طرح و برنامه   تمام وقت  8  ونقلریزي حملبرنامه - عمران   ارشدکارشناسی  عادل نظرنیا  13

  نقشه بردار  وقتپاره  29  نقشه بردار  کارشناسی  اسماعیل امام دوست  14

 مشاور عالی  وقتپاره  17  آموزش بهداشت  دکتري فرشته زمانی  15

سی
شنا
کار

 و  
وره
شا
م م
تی

  

  مشاور حقوقی  وقتپاره  12  حقوق قضایی  کارشناس  نسرین شهیدي  16

 مشاور عالی  تمام وقت  20  ونقلحملریزي برنامه - عمران   ارشدکارشناسی  محبوبه ذاکري  17

 مشاور عالی  وقتپاره  15  ونقلریزي حملبرنامه - عمران   دکتري  رضا مؤیدفر  18

  ونقلریزي حملمسئول بخش برنامه  تمام وقت  12  ونقلریزي حملبرنامه - عمران   ارشدکارشناسی  نازنین صادقی  19

  آهنراهمسئول بخش   وقتپاره  6  آهنراه  دکتري  حمید یعقوبی سراي  20

  مشاور ارشد  وقتپاره  30  مدیریت صنایع  ارشدکارشناسی  احمد پژمان امین  21

 GISکارشناس ارشد   تمام وقت  13  مهندسی کامپیوتر  کارشناسی  آبادیانجواد حاجی  22

 ITSکارشناس  ارشد بخش   وقتپاره  MBA  13مدیریت   کارشناسی ارشد یاسر رشیدي  23

 -هاي اقتصاديمهندسی سیستم  ارشدکارشناسی  مجتهدزادهمینا  24
  کارشناس ارشد اقتصادي  وقتپاره  17  ونقلاجتماعی گرایش حمل

  کارشناس ارشد کنترل پروژه  تمام وقت  12  تجزیه و تحلیل سیستم ها -صنایع  کارشناسی  زهرا پورفرخی 25
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  پرسنل شرکتکلیه اسامی 

یف
رد

  

آخرین مدرك   نام و نام خانوادگی
سابقه   گرایش تحصیلی  تحصیلی

  کاري
نوع 
  سمت  همکاري

  حمل و نقل مشاوره  وقتپاره  7  ونقلحملریزي برنامه - عمران   ارشدکارشناسی پیروز داوودنیا  26

سی
شنا
کار

 و  
وره
شا
م م
تی

  

سیدکمال سید   27
  برنامه ریزي حمل و نقل  کارشناس  وقتپاره  7  ونقلریزي حملبرنامه - عمران   ارشدکارشناسی  حسین

  ریزي حمل و نقلکارشناس برنامه   وقتپاره  5  ونقلریزي حملبرنامه - عمران   ارشدکارشناسی  احسان زمانیان  28
  کارشناس برنامه ریزي حمل و نقل  وقتپاره  5  ونقلریزي حملبرنامه - عمران   ارشدکارشناسی  علی امامی  29

 -هاي اقتصاديمهندسی سیستم  ارشدکارشناسی  سیما مرادي  30
  هاي هوشمندکارشناس سامانه  تمام وقت  6  ونقلاجتماعی گرایش حمل

  کارشناس ارشد کنترل پروژه  تمام وقت  7  تجزیه و تحلیل سیستم ها -صنایع  ارشدکارشناسی  مهرداد دلیریان  31

  کارشناس برنامه ریزي حمل و نقل  تمام وقت  5  ونقلریزي حملبرنامه - عمران  ارشدکارشناسی  ديمپویا یارمح  32

  برنامه ریزي حمل و نقلکارشناس   تمام وقت  5  راه و ترابري - عمران  ارشدکارشناسی  حمید مرادي  33

  کارشناس برنامه ریزي حمل و نقل  تمام وقت  4  ونقلریزي حملبرنامه - عمران  ارشدکارشناسی  خانیحمیده صنعت  34

پویا محمودي   35
  کارشناس راهسازي  تمام وقت  4  راه و ترابري - عمران   ارشدکارشناسی  کردستانی

  کارشناس برنامه ریزي حمل و نقل  تمام وقت  3  ونقلریزي حملبرنامه - عمران   ارشدکارشناسی  علیرضا آزادنیا  36

  کارشناس راهسازي  پاره وقت  3  راه و ترابري - عمران   ارشدکارشناسی  یوسف خردي راد  37

محمدرضا خلیل   38
  کارشناس برق  تمام وقت  16 برق کارشناس ارشد  غریبی

  کارشناس مکانیک  وقتتمام   24 مکانیک کارشناس ارشد  مهرداد پازوکی  39

  کارشناس راهسازي  تمام وقت  2  راه و ترابري - عمران   ارشدکارشناسی  آرش پرستو  40

پدرام شهدوست   41
  کارشناسی ارشد زلزله  وقتپاره  10  زلزله- عمران   ارشدکارشناسی  مقدم

  کارشناس اجرایی  تمام وقت  3  مدیریت اجرایی  ارشدکارشناسی  امین عالی پور  42

  کارشناس ارتباطات  وقتپاره  2  علوم ارتباطات  کارشناسی  فردخت شاه حسینی  43

  کارشناس برنامه ریزي  وقتپاره  10  مهندسی صنایع  کارشناسی  میثم یوسفی  44

  کارشناس آموزش  وقتتمام   15  الهیات  کارشناسی  مریم قسمتی  45

  و شبکه کارشناس کامپیوتر  پاره وقت  IT 11  کارشناسی  بهزاد وفاداري  46

  نماینده شرکت  تمام وقت  2  حقوق  کارشناس  الهام دهقان  47
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  ریزي و کنترل پروژهنظام برنامه

مطابق ساختار سازمانی ریزي و کنترل پروژه بوده و برنامه ISO 9001:2008داراي گواهینامه  این شرکت
افزار تخصصی نرم پروژه به کمکمدیرعامل و مدیرتوسط مسئول کنترل پروژه و زیرنظر  بصورت متمرکزموجود 

M.S.Project پذیرد.انجام می  
به صورت هاي مطالعاتی در جلسات داخلی (هاي گروهاي، کلیه فعالیتتنظیم گزارش پیشرفت کار دوره از پس

  د.گیرهاي بین گروهی قرار می) مورد کنترل و ارزیابی و هماهنگیهاي زمانی مشخصمرتب و در بازه
گردد به این ترتیب که ریزي و کنترل پروژه از زمان ابالغ پروژه آغاز میپس از ابالغ قرارداد، فرآیند برنامه

گیرد تا متناسب با مفاد شرح خدمات و زمان انجام قرار میو معاونت طرح و برنامه فنی  معاونتموضوع در دستور کار 
، فرم مشخصات کار به واحد مربوطه از ارجاعبعد بعد، در مرحله  .گرددبندي تفصیلی پروژه تدوین مطالعه، برنامه زمان

بندي برنامه زمان M.S.Projectافزار با استفاده از نرم GANTT CHARTو بر اساس  شده طرح و همکاران آن تعیین
-به گروه پروژهبا توافق مدیر  ن شده وتعییهاي کنترلی طرح مراحل خروجی و شاخص گردد. سپستدوین می طرح

 30و یا  15هاي اي (در دورهفرم ارزیابی دوره طرح و برنامهواحد  ،در مراحل بعدي گردد.میهاي کاري طرح ابالغ 
نماید. با تجمیع ابالغ می پروژهتهیه و به گروه کاري طرح و مدیر  پروژهروزه) را باتوجه به موانع، نواقص و اصالحات 

ها، میزان پیشرفت واقعی و ي کاري مربوط در شرکت پردازش شده و بر طبق این فرمهاها، اطالعات وارده در گروهفرم
  هاي کاري یا در روند امور ابالغمورد انتظار و دالیل اختالف روند ارزیابی شده و اصالحات الزم در گروه

  گردد.می
منظور ارائه اطالعات از ههاي مرتبط بجلسات هماهنگی داخلی با حضور مدیر ارشد پروژه، مدیر اجرایی و گروه

نظر شده و جلسات سازي سایر موضوعات در پروژه بررسی و تبادلوضع پروژه تشکیل گردیده، براي یکپارچه
  هماهنگی در سطوح باالتر و جلسه با حضور کارشناسان کارفرما به حسب نیاز و در قالب کمیته راهبري برگزار 

  . گرددمی
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  M.S.Projectافزار با استفاده از نرمتهیه شده  GANTT CHARTنمونه 
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  کنترل و تضمین کیفیتنظام 

تاکنون  2008از سال  9001:2008موفق به اخذ گواهی ایزو  رهیافت اندیشه فرداشرکت مهندسین مشاور 
  .قرار دارنددر این راستا کلیه مطالعات خروجی این مهندسین مشاور تحت نظام مدیریت کیفیت و گردیده است 

 و تضمین کیفیت خدمات  نظام کنترل ·

باشد، لذا با استقرار نظام تضمین و از آنجایی که کیفیت باالي خدمات مهندسی از اهداف اصلی این مشاور می
   ISOهاي معتبر جهانی مانند کنترل کیفیت سعی در حصول این مهم دارد. به این منظور با الگوگیري از سیستم

کنترل کیفیت در این شرکت برقرار شده است . از جمله با آموزش مداوم و تخصصی پرسنل این نظام تضمین و 
الذکر، استفاده از کارشناسان ها را دارد. عالوه بر موارد فوقشرکت سعی در ارتقاء توانمندي افراد فعال در پروژه

در مدت زمانی کوتاه و با کیفیت مناسب ها نبی اغلب پروژهنجام مطالعات باعث شده تا خدمات جآموزش دیده براي ا
  به پایان برسد .

 )QAتضمین کیفیت ( ·

هاي کیفی تعریف يمنظور حصول اطمینان از اینکه پروژه نیازمنداي عملکرد کلی پروژه بهارزیابی منظم و دوره
ترسیم شده است. هاي شرکت شود که در افق فعالیتخواهد کرد، فرآیند تضمین کیفیت را شامل می هشده را برآورد

توان اطمینان حاصل کرد که فرآیندهاي تعریف شده در طرح مدیریت کیفیت به نحو با اجراي تضمین کیفیت می
  باشد.مطلوبی در حال اجرا می
شود و ریزي کیفیت حاصل میهاي تضمین کیفیت از دو منبع کنترل کیفیت و طرحدر عین حال ورودي

گیرد. در زمینه فرآیند بهبود و تغییر در سیستم مدیریت پروژه مد نظر قرار میخروجی آن به عنوان مبناي ایجاد 
را نیز وضع کرده است که  ISO 9000) سري استانداردهاي ISOالمللی استاندارد سازي (تضمین کیفیت، سازمان بین

  و مستمر و با تشویق مدیریت شرکت در بهبود  ISOهاي آموزش کارکنان این مهندسین مشاور با شرکت در دوره
  .نمایندتالش میروز رسانی دانش خود در زمینه تضمین کیفیت و کنترل کیفیت به
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 )QC( کنترل کیفیت ·

هاي کیفی از پیش تعیین شده نظارت بر نتایج حاصل از پروژه و تعیین اینکه آیا نتایج حاصله با نیازمندي
مشی این  هایی براي پیشگیري از بروز عملکرد ضعیف و نامطلوب، جزو خطحلشناسایی راهطابقت دارد یا خیر و م

. کنترل کیفیت همراه و همگام با فرآیندهایی مانند باشدها میشرکت در مطالعات و نظارت بر فرآیند انجام پروژه
یندهاي کنترل جامع تغییرات و به عنوان یکی از فرآ ،بنديکنترل برنامه زمان ت وکنترل هزینه، کنترل تغییرا

هاي رود. در حقیقت کنترل کیفیت در سطوح عملیاتی به ارزیابی نتایج فعالیتگیري عملکرد به شمار میگزارش
  پردازد.تعیین شده در مقایسه با معیارها و مقادیر هدف تعیین شده می
تحلیل روند  ودارهاي کنترلی ول جلسات داخلی، نمجهت کنترل کیفیت از ابزارهاي مختلفی از قبیل تشکی

 جام اقداماتی در جهت بهبود کیفیتباید اشاره نمود که خروجی حاصل از کنترل کیفیت، ان در ضمنشود. استفاده می
    باشد.همراه با افزایش کارایی و اثربخشی پروژه می
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  مستندسازي و روش گزارش دهینظام 

 نظام مستندسازي -1

 اطالعات (گزارش و نقشه)، مدارك و مکاتبات، از سیستم هاي نرم افزارياین شرکت براي مستندسازي 
)Microsoft Office, Auto Cad, Adobe Photoshop, Arc GIS, … (  استفاده می نماید. عالوه بر آن در پایان هر

ا ارسال شده و پروژه مطالعاتی، کلیه مستندات مذکور اعم از فنی و اداري بصورت دیجیتال در یک نسخه براي کارفرم
  گردد .نسخه اي نیز در بایگانی شرکت نگهداري می

بینی شده در سیستم کنترل کیفیت و فرآیندهاي هاي پیشهمچنین اقدامات زیر براساس فرآیندها و روش
  شود.، توسط مدیر اجرایی پروژه انجام میاین شرکت هاي پروژه

  

  همکاران  مسئول  اقدامات  

قد 
ز ع
ل ا
 قب
ات
دام
اق

داد
رار
ق

  

  -  کارفرما  ارسال درخواست پیشنهاد -1
  هیئت مدیره  رئیس هیئت مدیره  بررسی قبول یا رد پروژه -2
  معاونت فنی و طرح و برنامه  مدیر گروه مربوطه  تنظیم پیشنهاد فنی پروژه -3
  واحد حقوقی  مدیر گروه مربوطه  تنظیم پیشنهاد مالی پروژه -4
  امور قراردادها  مالیمدیر اداري و   نویس قراردادتنظیم پیش -5
  -  مدیرعامل  عقد قرارداد -6

داد
رار
د ق
 عق
س از

ت پ
داما
اق

  
  هاي مطالعاتی پروژهمعاونت فنی و مدیران گروه مدیر پروژه،  مدیر فنی  تدوین جزئیات شرح خدمات -1
  پروژهمدیر فنی و مسئول کنترل مدیر پروژه،   معاونت طرح و برنامه  بندي تفصیلی پروژهتنظیم برنامه زمان -2
  هاي مطالعاتی پروژهفنی و مدیران گروه مدیر مدیر پروژه،  معاونت طرح و برنامه  ايبرگزاري جلسات میان دوره -3
  هاي مطالعاتی پروژهو مدیران گروهمدیر پروژه   مدیر فنی  برگزاري جلسات تخصصی هر گروه -4
  کنترل پروژهمسئول فنی و  مدیر مدیر پروژه،  هامدیر گروه  ارائه پیشرفت کار -5
  مدیر فنی  مدیر پروژه  یب کارفرماییجلسات ارائه و تصو -6
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 دهیروش گزارش -2

. این گزارشات حاوي کلیه اطالعات از شروع گرددمیگزارشات در مقاطع مورد نیاز به کارفرما ارسال کلیه 
به نحوي تهیه و تقدیم  هاخواهد بود. این گزارش هاي شرح خدماتبر مبناي سرفصلمطالعه و گزارشات عملکرد 

درصورتی که عالوه بر موارد اشاره شده در گزارش، موارد دیگري نیز  .خواهد شد که انتظارات کارفرما را برآورده نماید
الزم به ذکر است کلیه گزارشات  نظر کارفرما باشد، اطالعات موردنظر در گزارشات دوره بعد درج خواهد شد. مورد

تدوین شده توسط نظام فنی و اجرایی » راهنماي جامع تدوین گزارش«ر بر مبناي ارسالی این مهندسین مشاو
  .گیرد، تهیه و در اختیار کارفرما قرار می)555(نشریه  ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامه

اي طرح به کارفرما (براساس نظام ارزیابی پیشرفت طرح و نظام نظارت کیفی طرح) با واحد دهی دورهگزارش
اي بین کارشناسان معاونت فنی و زیر نظر معاونت طرح و برنامه بوده و براي اثر بخشی گزارشات، جلسات دوره

کارفرما و مدیر پروژه یا با دیگر مدیران مربوطه جهت ارزیابی پیشرفت طرح و بررسی مسائل و مشکالت فنی برگزار 
ا انتظارات کارفرما و اطمینان از اعمال صحیح اصالحات خواهد شد. همچنین براي اطمینان از تطابق روند مطالعات ب

خواهد رسید یا  پروژهسنجی طرح به تأیید کارفرماي محترم هر هاي نظارت کیفی و رضایت، فرمدرخواستی کارفرما
  نظرات کارفرما پیرامون گزارشات قبلی و روند آتی طرح اخذ و مستندسازي خواهند شد. ،طی جلسات منظم ادواري

گردد. در بسته به نوع پروژه برگزار می ايدورهها، جلسات بندي پروژهبر آن ضمن کنترل دقیق برنامه زمان عالوه
بوده و قبل از  PowerPoint به صورت مربوطهاین جلسات مدیران ارشد و کارشناسان پروژه موظف به ارائه گزارش 
هاي فنی نیز اعضاء اعالم شده و همچنین گزارش جلسه، دعوتنامه حاوي دستور جلسه و مصوبات جلسات قبل به همه

 گردد.به کارفرما ارسال میدوره هر 
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  هاي در دست انجامنمونه گزارش پیشرفت فیزیکی ماهانه پروژه

 هاي در دست انجامگزارش پیشرفت فیزیکی ماهانه پروژه

هاي امام اصالح هندسی بزرگراه امام رضا (ع) حدفاصل خیابان - شهرداري تهران 15مطالعات ترافیکی منطقه   نام پروژه
  خمینی و امام سجاد

  سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران  کارفرما
  15منطقه  -تهران  محل اجراي پروژه
  اصالح هندسی -مطالعات ترافیکی  نوع پروژه

  1/11/94  تاریخ تنظیم گزارش
   1/10/94 تاریخ تنظیم گزارش قبلی

  Z15-94-D01-04 شماره گزارش
            

  نوع اقدام ردیف
درصد 
از کل 
  پروژه

درصد 
کار 
  شدهانجام

درصد 
کار 
  باقیمانده

 0 2  2 انجام بازدیدهاي میدانی و تهیه عکس و فیلم  1

 0 2  2 ها شناسایی و برداشت نحوه کنترل تقاطع 2

 0 3  3 اي و ...اي، وضعیت پارك حاشیههاي حاشیهشناسایی وضعیت معابر  از لحاظ جهات حرکتی، نوع کاربري 3

 0 2  2 هاي حمل و نقل همگانی در محدوده مطالعهبرداشت موقعیت و مشخصات ایستگاه 4

 0 2  2 شناسایی مسائل و مشکالت ترافیکی و هندسی وضع موجود در محدوده مطالعه 5

6 
هاي فرادست و مطالعات قبلی انجام شده در اخذ و بررسی اطالعات، مستندات، طرح تفصیلی و سایر طرح
 محدوده مطالعه

4  4 0 

 0 2  2 نظرات کارفرما در خصوص مشکالت محدوده مطالعهاخذ نقطه 7

 0 8  8 برداشت آمار حجم تردد وسایل نقلیه 8

 0 3  3 برداشت آمار تردد عابرین پیاده 9

 0 4  4 آوري شده و تعیین ساعات و حجم مقادیر اوج ترافیک و تبدیل به واحد همسنگ سواريپردازش آمار جمع 10

 0 6  6 بررسی و تعیین سطح سرویس و ظرفیت معابر  11

 0 6  6 هابررسی و تعیین تأخیر و سطح سرویس در تقاطع 12

 0 14  14 ارتفاعی و مسطحاتی) از وضعیت موجود برداري و تهیه نقشه پالنیمتري و آلتیمتري (نقشه 13

ارائه نقشه فاز یک  14
هاي اصالح هندسی گزینه

برداري بر روي پالن نقشه
 وضعیت موجود

 0 5  5  ارائه پالن طرح هندسی

 0 3  3 هاي خطوط طرحتعیین شعاع قوس 15

 0 3  3 هاي تداخلیها و طولتعیین ابعاد، اندازه 16

 0 2  2 هاي آن (بصورت طرح کلی و اولیه)کشی تقاطع و دسترسیخطارائه طرح  17

 0 3  3 هاي پیشنهادي با هماهنگی کارفرما و انتخاب گزینه برترارزیابی گزینه 18

19 

ارائه طرح فاز دو اصالح 
هندسی براساس طرح فاز 

 یک مصوب

 0 4  4  ارائه پالن طرح هندسی و مشخصات اجرایی قوسها

 0 4  4 هدایت آبهاي سطحیتعیین نحوه  20

 5 0  5 رو در مقاطع مختلف ارائه پروفیل عرضی و جزئیات اجرایی جداول لبه سواره 21

 4 0  4 ارائه پروفیل طولی 22

 3 0  3 ارائه طرح بهینه جانمایی تابلوها و عالئم عمودي 23

 0 4  4 هاکشیکشی بهمراه جزئیات اجرایی خطارائه طرح خط 24

 2 0  2 ها و کناره و میانه راهسازي جناغیجزئیات اجرایی ایمن 25

 14  86 درصد پیشرفت/ درصد کار باقیمانده
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 فناوري اطالعات هايها و ابزاراستفاده از نظام

 ITهاي مختلف ابزار مورد استفاده در زمینه ·

 : www.Rahyaftaf.ir سایت شرکت تحت عنوانوب  -1

سایت شرکت توسط ، وبکارفرما و دیگر مرتبطین با شرکت مدنظر قرار دادن رضایتجهت ارتباط بهتر و مناسبتر با 
هاي فعالیت شرکت توسط این طراحی گردیده است. الزم به ذکر است که کلیه نیازهاي شرکت در حوزه مربوطهمتخصصین 

- قابل تغییر و تکمیل می انسایت، بر اساس نظرات استفاده کنندگسایت پوشش داده شده و با توجه به نوع طراحی وبوب

  باشد.
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   Rahyaaft@کانال تلگرام شرکت به آدرس  -2

کارشناسان، هاي مرتبط با حمل و نقل و ترافیک در میان عموم آگاهی ارتقاءکانال تلگرام شرکت با هدف 
در روزانه روز و مفیدي اندازي شده و مطالب و اطالعات بهاین حوزه راه  مندان و سایر ذینفعانمتخصصین، عالقه

  .دهدقرار می آناختیار اعضاي 

  

  www.linkedin.com/in/rahyaaftصفحه لینکدین شرکت به آدرس :  -3

مندان به حوزه هاي داخلی و خارجی و عالقهها، سازمانصفحه لینکدین شرکت به جهت تعامل با افراد، شرکت
راه و ترابري ایجاد گردید. در این راستا به طور مستمر مطالب به روز در حوزه حمل و نقل و ترافیک و راهسازي و ... 

   شود.و تبادل نظر می گذاشتهبه اشتراك 
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   http://www.aparat.com/rahyaaftصفحه رسمی آپارات شرکت به آدرس  -4

 مندانکارشناسان و عالقه ،هاي حمل و نقلی همکاران، مسئولینافزایش آگاهیصفحه آپارات شرکت با رویکرد 
هاي موثر و نماید. در این رابطه کلیپهاي تخصصی و آموزشی و کاربردي میگذاري فیلماین حوزه اقدام به اشتراك

  شود.ها و سایر موارد مرتبط به اشتراك گذاشته میها، همایشآموزنده از نمایشگاه

 

 سیستم شبکه داخلی شرکت  -5

ها و تجهیزات اداري و ارتباط کلیه سیستماستفاده و جهت استفاده از سرور داخلی و اینترنت پر سرعت 
 و ...) فکس(رایانه، چاپگرها،  از طریق واي فاي پشتیبانی

 مختلف شامل : افزارهاياستفاده از نرم -6

ü و طراحی ترسیم )AutoCad, AutoCad Land, AutoTurn, CSDP, PowerPoint, Photoshop, ...( 

ü  شبیه سازي ترافیکیمدلسازي و 

)Aimsun, Vissim, Visum, TransCad, EMME 3, Synchro, Hacap, Cube, …(،  

ü و آماري اطالعاتی   )Access, Excel, SPSS, SQL Server, … ،(  

ü سیستم اطالعات جغرافیایی  )Arc GiS, Arc View(،  

ü ی  ویرایش )Word(  

http://www.rahyaftaf.ir
http://www.aparat.com/rahyaaft
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  ا��ا �ی ا��ا�ی � حال �  و  روش�ظام

 
 امکانات و تجهیزات (فنی و اداري) لیست ·

ü  : دستگاه 15رایانه رومیزي  

ü : دستگاه 5لپ تاپ  

ü  : دستگاه 6پرینتر ، پالتر و اسکنر  

ü دستگاه 1کتور : ویدئو پروژ  

ü  : دستگاه 1سرور مرکزي  

ü  : دستگاه 3دستگاه تکثیر  

ü  تلفن سانترال  

ü  اینترنت پرسرعتADSL  
  

جلد کتاب و آئین نامه در زمینه  600کتابخانه اي شامل بیش از همچنین این شرکت مهندسین مشاور داراي 
نقل، مدیریت ترافیک، وریزي حملونقل عمومی، ساماندهی و برنامهمهندسی راه و ترابري، ایمنی ترافیک، حمل

 باشد.ها و راهنماهاي مختلف مینامهونقل و آییناقتصاد حمل
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 و ارا   قاالت  وا ط و ا تا دارد   دو ن
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 ها و استانداردهاي مهندسی حمل و نقل و ترافیک و راهسازي نامهمشارکت در تدوین آیین
  
  
  
هاي برون شهري کشور، وزارت کشی در راهتدوین راهنماي جزییات خط      

 راه و شهرسازي

 

 

مربوط به میادین ،  دستوالعملتدوین   

ونقل و ترافیک شهرداري تهرانمعاونت و سازمان حمل  

 

 کیترافی تجهیزات و تابلوها عالئم، نگهداري اجرایی و فنی نظام تدوین

 ترافیک شهرداري تهرانونقل و لمعاونت و سازمان حم

 

 
  خیز،نقاط حادثه بنديتدوین دستوالعمل شناسایی و اولویت

ونقل و ترافیک شهرداري تهرانمعاونت و سازمان حمل  

 

 ،خاص هاي کاربري رسانی اطالع دستورالعمل تدوین

 معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري مشهد

 

 
  تدوین دستوالعمل مدیریت حوادث ترافیکی،

ونقل و ترافیک شهرداري تهرانمعاونت و سازمان حمل  

http://www.rahyaftaf.ir
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  سایر کتب تألیف شده توسط این مهندسین مشاور تألیف به شرح ذیل هستند:

 قم شهرداري قم، کالنشهر در هوشمند نقل و حمل هايسامانه توسعه مطالعات -

 

 

 

 

 مطالعات تهران،مرکز شهر در سفر تقاضاي کاهش در) E-Shopping( الکترونیکی خریدهاي نقش بررسی -
 تهران شهرداري

 

 

 

 

 

 ايجویی مصرف سوخت در حمل و نقل جادهکتاب راهبردهاي صرفه -

 ) (MUTCDامریکا   کشیترجمه کامل راهنماي خط -

 )BSکشی انگلستان بخش پنجم (ترجمه کامل راهنماي خط -

 MOTSAM –کشی کشور نیوزلند ترجمه کامل راهنماي خط -

 GNE , QRSافزارهاي افزار مدلسازي با استفاده از نرمترجمه کامل راهنماي نرم -

 GNE , QRSافزارهاي نقل با استفاده از نرمومدلسازي حمل -

 ArcGISترجمه و ویرایش کتاب  -

 Spatial Analystترجمه و ویرایش کتاب  -

   

http://www.rahyaftaf.ir
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 عضویت در کمیته ملی استاندارد مهندسی حمل و نقل

و عضو کمیسیون فنی ویژه کمیته ملی  حمل و نقلاین مهندسین مشاور عضو کمیته ملی استاندارد مهندسی 
باشد که در این رابطه تا کنون استانداردهاي درباره استانداردهاي مهندسی ترافیک می حمل و نقلمهندسی 
  قرار گرفته است: تصویبزیر مورد 

  عالئم افقی -مهندسی ترافیک و ملزومات آن -
  عالئم عمودي -مهندسی ترافیک و ملزومات آن -
  نرده حفاظتی (گاردریل) -مهندسی ترافیک و ملزومات آن -
 آئین نصب عالئم عمودي -مهندسی ترافیک و ملزومات آن -

 ها تدوین استاندارد سپر محافظتی ساخته شده از ورق فوالدي موج دار براي گاردریل -
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  ارائه مقاالت متعدد در سمینارها و مجامع مختلف 
  

ü بهشتی تقاطع موردي شهري (مطالعه درون تقاطع عملکرد و ایمنی بر هوایی و آب شرایط تاثیر بررسی 

شهري،  مدیریت رویکرد با اسالمی ایرانی شهرسازي و معماري عمران ملی کنفرانس در دومینپذیرفته و ارائه شده  مدرس)،

 1395تیر 

ü نفرانس ک پانزدهمینپذیرفته شده در  هاي عملکردي،ارزیابی سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج از دیدگاه شاخص

 1394اسفند  -تخصصی حمل و نقل و ترافیک تهران 

ü پذیرفته شده در غیر ایمن رانندگان ناوگان باري کشور، شناسایی عوامل تأثیرگذار در رفتارهاي ناهنجار و 

 1394اسفند   -کنفرانس تخصصی حمل و نقل و ترافیک تهران پانزدهمین

ü چهارمین در پذیرفته شده  شهري،خیز در شبکه معابر درونبندي نقاط حادثهارائه روش شناسایی و اولویت

 1394آبان اي، المللی حوادث رانندگی و جادهکنفرانس بین

ü رفته پذی هاي شهري بر خصوصیات ترافیک حوزه تأثیرها،اثر سنجی نقش تصادفات رخ داده در محدوده تونل

 1394اي، آبان المللی حوادث رانندگی و جادهچهارمین کنفرانس بیندر شده 

ü لعه (مطا ارائه روش برآورد تقاضاي مسافر خطوط جدید تاکسیرانی با استفاده از خطوط تاکسیرانی موجود
 1394 مرداد -هاي شهري  المللی عمران، معماري و زیرساختبینکنفرانس  درپذیرفته شده موردي : کالنشهر شیراز)، 

ü کنفرانس تخصصی حمل و  چهاردهمینپذیرفته شده در  خیز،بندي نقاط حادثهیی و اولویتارائه روش بهینه شناسا

 1393اسفند  -  نقل و ترافیک تهران

ü  ارایه مدل تخصیص ترافیک در شبکه با منظور نمودن شاخصهاي زمان سفر، مسافت سفر و نشر آالینده
 1393اسفند  -  کنفرانس تخصصی حمل و نقل و ترافیک تهران چهاردهمینپذیرفته شده در  ،منوکسید کربن

ü رفته پذیابر شهري، سنجی حذف و یا ایجاد سه تیپ میدان مختلف در شبکه معارایه روش نیازسنجی و امکان

 1393اسفند  -  کنفرانس تخصصی حمل و نقل و ترافیک تهران چهاردهمینشده در 

ü پذیرفته شده در سیزدهمین  ،باري –اي کشور ارزیابی سالمت جسمی و روانی رانندگان باري ناوگان عمومی جاده

 1392اسفند  -  کنفرانس تخصصی حمل و نقل و ترافیک تهران

ü از استفاده با ونقل حمل شبکه از فعالیت و زیست مراکز برخورداري فضایی تحلیلGIS موردي: مطالعه 

اسفند  -پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس تخصصی حمل و نقل و ترافیک تهران  تهران، سکونت گاهی استان نقاط

1391 

ü سرعت تطبیق هوشمند ي سامانه تاثیر برآورد (ISA) کالن در موتورسیکلت فوتی تصادفات کاهش در 

 1391-پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس تخصصی حمل و نقل و ترافیک تهران اسفند  ،قم شهر

http://www.rahyaftaf.ir
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ü کارایی افزایش جهت سیستم طراحی و فنی هاي جنبه از تندرو هاياتوبوس برداريبهره هايسیستم، 
 1391اسفند  - پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس تخصصی حمل و نقل و ترافیک تهران

ü عمومی ونقل حمل در سوخت مصرف مدیریت سیاسی و اجتماعی اقتصادي، راهبردهاي شناسی آسیب 

 1391اسفند  - پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس تخصصی حمل و نقل و ترافیک تهران ،اي) (جاده شهري بین

ü Urban Logistics in Developing countries (Case Study of Iran’s Major cities), 
SCGC/CSCE (Canadian Society of civil engineering) 2008 
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 تخصصی در زمینه ترافیک و حمل و نقل و راهسازي سمینارهايها و برگزاري کارگاه

Ø برگزاري کارگاه تدوین کلیات طرح جامع دوچرخه تهران  
حضور مدیران ) و با NBP- Netherlands Bicycle Partnersهمکاري شرکت مشاور هلندي همکار ( با

تل هسالن اجتماعات ، و شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران شهرداريارشد و کارشناسان 
  1396، المپیک
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Ø برگزاري کارگاه توسعه نوآورانه و بسترسازي دوچرخه سواري  
  همکاري شرکت مشاور هلندي همکار  و با با حضور مدیران و کارشناسان ارشد شهرداري اصفهان

)NBP- Netherlands Bicycle Partnersهاي نوین شهري المللی فناوري)، اولین نمایشگاه و جشنواره بین
)ISC 20171396المللی اصفهان، هاي بین)، محل دائمی نمایشگاه  

  
Ø کارگاه شناخت اجزاء و آموزش استفاده از دوچرخه 

  همکاري شرکت مشاور هلندي همکار  کارشناسان ارشد شهرداري اصفهان و بابا حضور مدیران و 
)NBP- Netherlands Bicycle Partnersهاي نوین شهري المللی فناوري)، اولین نمایشگاه و جشنواره بین
)ISC 20171396المللی اصفهان، هاي بین)، محل دائمی نمایشگاه  
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Ø  دستورالعمل شناسایی و اولویت بندي نقاط حادثه خیزارائه سمینار و کارگاه آموزشی  
سازمان حمل و سالن اجتماعات هاي مناطق مختلف شهر تهران، شهرداريحضور مدیران ارشد و کارشناسان  با

  1393، نقل و ترافیک شهرداري تهران
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Ø  ترافیکی عارضه سنجیکارگاه  
نفر از مدیران، مسئولین، کارشناسان، متخصصان و دانشجویان در سطح استان مازندران،  80با حضور بیش از 

  1395سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري ساري، سال 
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Ø  ارتقاء فرهنگ ترافیک با محوریت نمادسازي خط سفیدآموزشی کارگاه  
ساختمان نواحی  ،شهرداري تهران 15نواحی هشت گانه شهرداري منطقه  با حضور مدیران ارشد و کارشناسان

  1394شهر تهران، سال  15هشتگانه شهرداري منطقه 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Ø تخصصی راهنماي طرح جزئیات خط کشی راه هاي برون شهري کشور  -سمینار علمی  
  و دیگري در  1388، بهمن ماه سال پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابريدو سمینار، یکی در 

  1389همدان،  هتل باباطاهرشهرداري همدان، 
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Ø  سمینار علمی آسیب شناسی اجرایی صرفه جویی در مصرف سوخت در بخش عمومی حمل و نقل
  عمومی برون شهري 

سالن اجتماعات مرکز ه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي، پژوهشکدبا حضور مدیران و کارشناسان مرتبط، 
   90آذرماه، تحقیقات مسکن

  

    

       

    

  مهرداد علیمرادي دکترسخنرانی                                

  (مدیر پروژه، مشاور عالی و از سهامداران شرکت)                

  

Ø سمینار ارائه نتایج مطالعات توسعه سامانه هاي حمل و نقل هوشمند در کالنشهر قم  
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري قم، بهمن با حضور مسئولین، مدیران و کارشناسان مرتبط، به درخواست 

   91ماه سال 
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Ø  شهرداري تهران 17هاي منطقه سازي معابر و تقاطعسمینار آموزشی ایمن  
   90دي ماه  ،17منطقه شهرداري با حضور شهرداران، معاونین و کارشناسان مرتبط شهرداري تهران، ساختمان 

  

  مدیرعامل مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فرداسخنرانی مهندس حسن زاده،

  

  

  

  در زمینه اجراي سمینار 17قدردانی شهرداري منطقه 
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  ونقل و ترافیکحملمهندسی المللی بین هاي داخلی وکنفرانسها و نمایشگاهدر مستمر حضور 

  95و  1394،1393هاي المللی حمل و نقل و ترافیک در سالکنفرانس بین
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 1393استقبال گسترده مراجعین در کنفرانس سال 
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ونقل شهرداري تهران به منظور تبادل نظر با معاونت محترم حمل
 ارتقاء عملکرد ترافیکی شهر تهران 
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  1394و  1393هاي همایش ساالنه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهري در سال
  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  
 

  

  
  
  

  شهري خدمات و عمومی نقل و حمل المللی بین نمایشگاه
 

 1394و   1393هاي دانی و تشکر از مدیریت شرکت به پاس حضور فعاالنه در همایش سالقدر

دستاوردهاي ترافیکی ارائه شده  ازونقل شهرداري تهران معاونت محترم حملبازدید 
 المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهريبین توسط این مهندسین مشاور در نمایشگاه

http://www.rahyaftaf.ir
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  ا د  ه   دا  ر یا    ند  ن  شاور 
  6واحد  - 206پالك  -خیابان مخبري  -خیابان کبیري(شاهین شمالی)  -بزرگراه همت غرب  -آدرس : تهران 

  44458657فکس :                     44466836 - 44466757 - 44467215 - 44458657تلفن : 
   info@rahyaftaf.irایمیل :                                        www.rahyaftaf.irوب سایت : 

http://www.rahyaftaf.ir
mailto:info@rahyaftaf.ir



