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 تجربیات و سوابق تخصصی

 -15 -14 -13-12-11 -10مناطق  یکیمطالعات تراف مشاور عالی

 تهران: یشهردار 20و  18 -17

 (98-99)شهرداری تهران 18و  10ناطق مطالعات ترافیکی م -

 (97-98) شهرداری تهران 12و  11ناطق مطالعات ترافیکی م -

 (93-96) شهرداری تهران 15مطالعات ترافیکی منطقه  -

 (1389-1393) شهرداری تهران 17مطالعات ترافیکی منطقه  -

 (1391-1392) شهرداری تهران 11مطالعات ترافیکی منطقه  -

  15مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه  -

 مدیر پروژه:مشاور عالی و 

 حمل و نقل پاک

 شهرتهرانسواری کالندوچرخه توسعه جامع برنامهتدوین  -

ی اجرای پیاده راه، طراحی مسیر و تسهیالت سنجامکانمطالعات  -
 ی و ... در سطح شهر شهریارسواردوچرخه

در  ینقشه راه توسعه دوچرخه سوار شبردیو پ یساز ادهیپ -
 شهر تهرانکالن

ی هاخانهی اشتراکی و های و نظارت بر عملکرد دوچرخهاندازراه -
 شهرتهرانخه در سطح ویژه دوچر

 NBP (Netherlands Bicycleسرپرست گروه هلندی  -

Partnershipسواری در سطح منظور ترویج دوچرخه( در ایران به
تهران،  یشهرهاشهرهای ایران و برگزاری کارگاه تخصصی در کالن

 اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، یزد، قزوین و کرج

برداری و نگهداری خانههرهبنظارت بر عملکرد مجری و پیمانکاران  -
 های هوشمند دوچرخهها و رک

 شهر شیرازسواری کالنمطالعات جامع سیستم دوچرخه -

سنجی احداث مسیر ویژه عابرین پیاده و دوچرخه در مطالعات امکان -
 زارخیابان الله

ونقل غیرموتوری )دوچرخه و عابرین مطالعات ساماندهی حمل -
 شهراصفهانپیاده( در محدوده مرکزی 

مطالعات ساماندهی تردد عابرین پیاده، دوچرخه و وسایل در  -
 های فردوسی، آذربایجان، قیطریه و ...خیابان

ها و مراکز دوچرخه در سطح بوستان ژهینظارت بر عملکرد خانه و -
 شهر تهران یحیو تفر یگردش

 دوچرخه در شهر گرگان ژهیو هایریمسو طراحی مطالعات  -
در محدوده مرکزی شهر تهران شامل میدان امام  راهمطالعات پیاده -

  زارتیر و خیابان اللهخمینی، میدان بهارستان، خیابان سی
 و مهندسی ترافیک ساماندهی حمل و نقل و ترافیک

نقل و وراهبردی، مدیریتی و کنترل مهندسی در امور حمل مطالعات -

جدید  شهر(، شرکت عمران شهرهای17)ترافیک شهرهای جدید کشور

 1396و  1395کشور، سال 

 شهری شهر تبریزونقل بار و کاالی درونمطالعات ساماندهی حمل -

 شهر شیرازمطالعات جامع شبکه و ساماندهی خطوط تاکسیرانی کالن -

 مریوانساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر   -

 شهر قم( در کالنITSونقل هوشمند )مطالعات توسعه ساماندهی حمل -

 شهرل و نقل و ترافیک شهر قائمساماندهی حم -

 بارها در سطح شهرتهرانمطالعات ساماندهی تردد وانت -

 آزادشهر کترافی و ونقلحمل یمطالعات سامانده -

 ونقل و ترافیک شهر همدانمطالعات مرحله دوم ساماندهی حمل -

 نقل و ترافیک جهرمومطالعات ساماندهی حمل -

 ترافیک شهر گرگانونقل و مطالعات مرحله دوم ساماندهی حمل -

 عمومیهای تحصیالت و آموزش

 عنوان مدرک مقطع تحصیلی
سال اخذ 

 مدرک
 محل اخذ مدرک

وکارکسبمدیریت  یاحرفهدکترای   دانشگاه تهران 1397 

 1379 راه و ترابری کارشناسی ارشد
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

 1377 عمران -عمران کارشناسی
دانشکده فنی 

 دانشگاه تهران
 

 هاسوابق کار و مسئولیت

 سمت محل کار تاریخ تا از تاریخ

 اکنونهم 1384
 شهیاند افتیمشاور ره نیمهندس

 فردا
 مدیرعامل

 کارشناس ارشد مشاورین مختلف 1384 1383

8013  8313  
ونقل و ترافیک سازمان حمل

 شهرداری تهران
 کارشناس ارشد

7813  8013  کارشناس مهندسین مشاور  

7613  7813  
تی های نظارفعالیت –استانداری قم 

های عمرانیپروژه  
 کارشناس

 

 

 مهارتی( –های آموزشی )کوتاه مدت دوره

 مجری آموزش موضوع آموزش

Designing Cycling City (2020) European Cycling Federation(ECF) 

Dutch cycling solutions for the 

development of bicycle master 

plan 
Netherlands Bicycle Partnership 

ا مطالعه تشخیصی و ارائه طرح ارتق

ایمنی نقاط پر تصادف و دارای 

شهریهای برونتصادف راه  

ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل  

Sustainability in Urban 

Deveopment Masdar City in Dubai 

افزار سازی با نرمشبیه Aimsun رهیافت اندیشه فردا 

افزار سازی با نرمشبیه Synchro رهیافت اندیشه فردا 

افزار آشنایی با نرم EMME/2 رهیافت اندیشه فردا 

mailto:rahyaft.hasanzadeh@gmail.com


 

 

 رزومه پرسنل مهندسین مشاور رهیافت

 های نرم افزاریمهارت

 میزان مهارت افزارنام نرم

AutoCAD, AIMSUN, HiCAP2000, Synchro, Auto 

Turn, MS Word, Ms Excel, Ms Power point 
 عالی

Autodesk land & civil, , TransCAD, EMME4, 

CSDP, VISSIM, ViSUM 
 خوب

 

 های خارجیزبان

 نوع مدرک نوع زبان
 میزان مهارت

 متوسط خوب عالی

     - زبان انگلیسی
 

 تألیفات

 سال نشر عنوان مقاله/کتاب
/ نشر کننده بیمرجع تصو

 دهنده

های دوچرخه با ارزیابی عملکرد خانه

های تراکنش و ارایه استفاده از داده

توسعه دوچرخه سواری  راهکارهای

، شهر تهراندرمناطق مختلف کالن

 ،  78شماره 

1398 

فصلنامه علمی مهندسی 

ونقل و حملترافیک سازمان 

 ترافیک تهران

( PBCارائه روش عملکرد محور )

برای نگهداری عالئم، تابلوها و 

تجهیزات ترافیکی )مطالعه موردی: 

 شهرداری تهران(، 

1396 

هفدهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک تهران

ایجاد خط ممتد  یسنجامکان

منظور ( بهTWLTLچپ )بهگردش

مدیریت مؤثر ترافیک و بهبود ایمنی 

 در معابر شهری

1396 

هفدهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک تهران

سازی سنجی یکپارچهامکان

ونقل عمومی های حملسیستم

در شهری مسافری درون و برون

شهرهای کشور )مطالعه موردی: کالن

 شهر تبریز(کالن

1395 

شانزدهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک تهران

ارائه روش تحلیل وضع موجود 

ونقل بار و کاال در شهرهای حمل

بندی راهکارهای کشور و اولویت

ساماندهی آن )مطالعه موردی: 

 شهر مشهد(کالن

1395 

شانزدهمین کنفرانس 

ونقل و خصصی حملت

 ترافیک تهران

استراتژی کنترل رمپ بر  ریبررسی تأث

پارامترهای ترافیکی در شرایط وقوع 

شهری؛  یهاتصادف در محدوده تونل

های نیایش و نمونه موردی: تونل

 رسالت تهران

1395 

شانزدهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک تهران

شناسایی علل رفتارهای پرخطر 

رانندگان ناوگان باری کشور با 

 پروسید -استفاده از مدل پرسید

1395 

شانزدهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک

 تجربیات و سوابق تخصصیادامه 

 و مهندسی ترافیک ساماندهی حمل و نقل و ترافیک
 شهرداری تهران 17مطالعات ساماندهی شبکه ترابری منطقه  -

 سازی ترافیکی محدوده میدان آزادگان کرجمطالعات ساماندهی و شبیه -

 سیدخنداننقل و ترافیک در محدوده پل ومطالعات ساماندهی حمل -

های غیرهمسطح در شهر بندی اجرای تقاطعمطالعه ترافیکی و اولویت -
 همدان

 های ترافیکی شهر نیشابور در افق طرح جامع شهرسازیمطالعات نیازمندی -

-مطالعه و خدمات مهندسی ترافیک در سطح شبکه ترابری داخلی و رینگ -

 بیرونی شهریار

جویی در مصرف اجرایی، صرفه یشناسی مشکالت و خألهامطالعات آسیب -
 شهرینقل عمومی برونوسوخت در حمل

 ونقلبخش حمل –مطالعات آمایش استان تهران  -

های ریزشی محور سنگان مطالعات مرحله اول و دوم پایدارسازی دامنه -
 )جاده امامزاده داوود(

 مطالعات محدودیت تردد خودروها در سطح شهرتهران )طرح زوج و فرد( -

ی هاسامانهی تحلیل ترافیکی و ارتقاء اتوسعهماری، کاربردی و مطالعات آ -
 ی کشورهاراههوشمند مرکز مدیریت 

 نظارت سامانه مدیریت بار بازار تهران  طراحی و -

 ونقل کاال و بارهای فعال درزمینه حملمدیریت و نظارت بر شرکت -

و مطالعات ترافیکی محمد شهر باهدف بهبود تردد ایمنی وسایل نقلیه  -
 عابرین پیاده

 (نقل عمومی )باریوارائه مدل رفتاری رانندگان حمل -

 یونقلحمل یهارساختیز و ییرجا دیشه بندر کیلجست طیشرا یبررس -
 بندرعباس دیجد آزادراه به ییرجا دیشه بندر اتصال نحوه و نفوذ حوزه

 یعلو دیجد شهر و کرمان

 ایهای غیر حاشیهگذاری پارکینگمطالعات قیمت -

 ف، ممیزی ایمنی و مدیریت نقاط پر تصادمطالعات ایمنی

تصادف  ینقاط پرتصادف و دارا یمنیا یو ارائه طرح ارتقا یصیمطالعه تشخ -

و چهارمحال و  زدی، یاصفهان، خراسان رضو هایاستان یبرون شهر هایراه

 یاریبخت

 سبز معابر شهر قم یفضاها یکیتراف یمنیا یزیمطالعات مم -
 استان کرمانشاه یو اصل یانیشر هایراه یعالئم عمود یمنیا یزیمم -
 تهران یشهردار 1منطقه  هایبزرگراه یمنیا یزیمم -

های استان مطالعات جانمایی و طراحی عالئم، تابلوها و تجهیزات ایمنی راه -
 مرکزی

 کترافی و ونقلمطالعات جامع حمل

 آبادونقل و ترافیک خرممطالعات جامع حمل -

 ونقل بار شهر مشهدجامع حملمطالعات طرح  -

 ونقل و ترافیک شهر همدانمطالعات طرح جامع حمل -
مطالعات بهنگامسازی مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ارومیه و  -

 های حمل و نقل ریلی شهر ارومیه و حومهامکانسنجی سامانه

 شهر کرج ITSطرح جامع توسعه  نیو تدو یمطالعه، طراح -
 کرج یطوط قطار شهرخ یبازنگرمطالعات  -

 ونقل و ترافیک مجموعه شهری الوندمطالعات جامع حمل -
 ونقل کشورمطالعات طرح جامع ایمنی حمل -

 ونقل و ترافیک شهر اهوازمطالعات طرح جامع حمل -

 ونقل و ترافیک شهر سنندجمطالعات طرح جامع حمل -

 ها و استانداردهای مهندسینامهتدوین آیین
 یکیتراف زاتیعالئم، تابلوها و تجه ینگهدار ییو اجرا ینظام فن -

 تهیه و تدوین ضوابط مربوط به میادین در سطح شهرتهران -
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 تألیفاتادامه  

 سال نشر عنوان مقاله/کتاب
/ نشر کننده بیمرجع تصو

 دهنده

شناسایی عوامل تأثیرگذار در 

ایمن رفتارهای ناهنجار و غیر 

رانندگان ناوگان باری کشور، 

 اسفند  -شده در پذیرفته

1394 

چهاردهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک تهران

 بر هوایی و آب شرایط تأثیر بررسی

شهری درون تقاطع عملکرد و ایمنی

 بهشتی تقاطع موردی )مطالعه

 مدرس(

1395 

 عمران ملی کنفرانس دومین

 ایرانی شهرسازی و معماری

 مدیریت رویکرد با اسالمی

 شهری

بندی ارائه روش شناسایی و اولویت

خیز در شبکه معابر نقاط حادثه

 شده شهری، پذیرفته و ارائهدرون

1394 

-چهارمین کنفرانس بین

المللی حوادث رانندگی و 

 ایجاده

داده در اثر سنجی نقش تصادفات رخ

های شهری بر محدوده تونل

 خصوصیات ترافیک حوزه تأثیرها 

1394 
-چهارمین کنفرانس بین

المللی حوادث رانندگی و 

 ایجاده

ارائه روش برآورد تقاضای مسافر 

خطوط جدید تاکسیرانی با استفاده از 

خطوط تاکسیرانی موجود )مطالعه 

 شهر شیراز( موردی : کالن

1394 
المللی عمران، کنفرانس بین

های زیرساختمعماری و 

 شهری  

ی و ارائه روش بهینه شناسای

 خیزبندی نقاط حادثهاولویت
1393 

چهاردهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک

ارائه مدل تخصیص ترافیک در شبکه 

زمان  یهابامنظور نمودن شاخص

سفر، مسافت سفر و نشر آالینده 

 منوکسید کربن

1393 

چهاردهمین کنفرانس 

ونقل و حملتخصصی 

 ترافیک تهران

سنجی ارائه روش نیازسنجی و امکان

حذف و یا ایجاد سه تیپ میدان 

مختلف در شبکه معابر شهری، 

 اسفند -شده در  پذیرفته

1393 

چهاردهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک تهران

ارزیابی سالمت جسمی و روانی 

ای رانندگان باری ناوگان عمومی جاده

 باری -کشور
1392 

سیزدهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک تهران

شناسی راهبردهای آسیب

اقتصادی،اجتماعی و سیاسی مدیریت 

ونقل عمومی مصرف سوخت در حمل

 ای(شهری )جادهبین

1391 

دوازدهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک تهران

تحلیل فضای برخورداری مراکز 

ونقل شبکه حملزیست و فعالیت از 

مطالعه موردی :  GISبا استفاده از

 نقاط سکونتگاهی استان تهران 

1391 

دوازدهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک تهران

های برداری اتوبوسهای بهرهسیستم

های فنی و طراحی تندرو از جنبه

 سیستم جهت افزایش کارایی 

1391 

دوازدهمین کنفرانس 

ونقل و تخصصی حمل

 ترافیک تهران

 تجربیات و سوابق تخصصیادامه 

 ها و استانداردهای مهندسینامهتدوین آیین
 خیزتهیه و تدوین دستورالعمل مدیریت حوادث و تعیین نقاط حادثه -

 شهری کشورهای برونراهکشی نامه خطمطالعات تدوین آیین -

تهیه و تدوین بررسی الزامات و منافع توسعه خریدهای الکترونیک در  -
 شهریکاهش سفرهای درون

 تهیه دستورالعمل نحوه طراحی و اجرای تسهیالت دوچرخه  -

برداری دوچرخه اشتراکی ندوین دستورالعمل نحوه صدور پروانه بهره -
 هوشمند

 دوچرخه اشتراکی تدوین دستورالعمل مدیریت اجرایی -

 تدوین دستورالعمل ساختمان های دوستدار دوچرخه -

 تدوین شیوه نامه مطالعات و طراحی مسیرهای دوچرخه -

ونقل و ترافیک نامه عالئم عمودی، سازمان حملمطالعات بازنگری آئین -
 تهران

 نامه عالئم افقی، سازمان ترافیک تهرانطراحی آئین -

 توقف، تخلیه و بارگیری در حاشیه معابرنامه خطوط محدودیت طراحی آیین -

 و طراحی مسیر هندسی اصالح
 تهران شرق جنوب و شرق کیتراف پهنههای معابر و تقاطع یهندس یطراح -

 کالنشهر کرج بندیمطالعات اصالح هندسی معابر و تقاطعات و ارائه درجه -

 دژسازی شبکه معابر شهر شاهینها و ایمنمطالعات اصالح هندسی تقاطع -

سازی معابر شهرهای قشم و ها و ایمنمطالعات اصالح هندسی تقاطع -
 آباد در استان هرمزگانحاجی

سازی معابر شهر نصیرشهر در ها و ایمنمطالعات اصالح هندسی تقاطع -
 استان تهران

 مطالعه و ارائه طرح اصالح هندسی تقاطع ورودی شهر دلیجان -

 طع ورودی آزادشهرتقا 2و  1مطالعه و طرح اصالح هندسی فاز  -

 ها در شهر قممطالعات طرح و اصالح هندسی تقاطع -

 مطالعه و طراحی معبر و تقاطع غیرهمسطح ایمان در شهر شیراز -

 مطالعات طراحی شهری معابر شهر بم پس از زلزله -

 سبزه میدان زنجانپروژه مطالعات سیویل  -

اتصال های باغستان و بررسی توسعه و مطالعه و طراحی هندسی کمربندی -
 این معابر به شبکه بزرگراهی حوزه نفوذ باغستان

های مرحله اول و دوم طرح و نظارت کارگاهی و عالیه بر مطالعات و طراحی -
 عملیات اجرایی تقاطعات غیر همسطح شهریار )شادچای، صیاد و اندیشه(

سطح سپاه در شهر مطالعات فاز یک و دو سازه و سیویل تقاطع غیر هم -
 شهریار

 وپنج متری امیریهمطالعات و طراحی سی -

 مطالعات ترافیکی میادین سپاه و صیاد شهریار -

 طراحی فاز یک و دو شبکه معابر داخلی و خارجی مجتمع مگامال تهران -

 عمده جاذب سفرهای سنجی ترافیکی مجتمعمطالعات عارضه
 )مگامال( رفاهی اکباتان -مطالعات ترافیکی مجتمع فرهنگی  -

 یمل شرکت یمرکز ادارات مجتمع پروژه یکیتراف یسنج عارضه مطالعات -
 رانیا گاز

 و درون عمومی ونقلحمل هایسامانه سازییکپارچه سنجیامکان -
 چارچوب تعیین و تبریز شهر موردی شهری )مسافری( )مطالعهبرون

 کشور( شهرهایکالن برای مطالعاتی

طراحی دسترسی ( و Impact Studyسنجی ترافیک )مطالعات عارضه -
 پروژه فازدوم برج میالد تهران

سنجی ترافیکی مجتمع تجاری و اداری همت و مجموعه مطالعات عارضه -
 ورزشی وفادار –تفریحی 

سنجی )توجیهی( مجتمع تجاری، فرهنگی، تفریحی ارتش تهیه طرح امکان -

 شهرتهران "در منطقه سوهانک



 

 

 رزومه پرسنل مهندسین مشاور رهیافت

 تألیفاتادامه 

 عنوان مقاله/کتاب

همکاری در تدوین کتاب مطالعات 

ونقل های حملتوسعه سامانه

 شهر قمهوشمند در کالن
 شهرداری قم 1391

بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در 

 1391 کاهش تقاضای سفر در شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی 

 شهر تهران

کشی در تدوین راهنمای جزییات خط

 های برون شهری کشور راه
 وزارت راه و شهرسازی 1388

  QRSو GNEافزارهای سازی با استفاده از نرمافزار مدلترجمه کامل راهنمای نرم

ونقل و ترافیک های ترافیک، سازمان حمل، تازهHCMمطالعه عابر پیاده به روش 

 تهران

 (CHAPTER 5)بخش پنجم –کشی انگلستان ترجمه کامل راهنمای خط
 

 هاها و عضویتسمت

 سمت/عضویت ردیف

 تاکنون 84و مدیرعامل شرکت رهیافت اندیشة فردا، از  رهیمدئتیعضو ه 1
 ونقل پاک شهرداری تهرانکمیته حمل سابقعضو 2

3 
سواری در در ایران جهت ترویج دوچرخه NBPسرپرست گروه هلندی 

 شهرهای کشور

4 
افزار شهرداری افزار و سازمانافزار، نرمهای سختعضو سابق کارگروه

 سواری شهرتهرانسازی برنامه جامع توسعه دوچرخهمنظور پیادهتهران به

5 
جلدی طراحی 12کشور جهت بازنگری آئین نامه عضو کمیته فنی وزارت

 نقل پایداروبراساس اصول حمل راههای شهری

 ونقل ایرانعضو جامعه مهندسین حمل 6

 نقل ایرانوعضو پیوسته انجمن مهندسی حمل 7

 نقل ریلی ایرانوعضو پیوسته انجمن مهندسی حمل 8

 مهندسی ساختمان استان تهرانعضو نظام 9

 ترافیکونقل و عضویت در کمیته استاندارد ملزومات مهندسی حمل 10

 فوالدی هایگارد ریل ملی استاندارد تدوین فنی کمیسیون عضو 11

12 
ونقل و ریزی و مهندسی ترافیک، سازمان حملمقام معاونت برنامهقائم

 83تا  82ترافیک تهران، از 

 عضو حقیقی و حقوقی جامعه مهندسان مشاور ایران 13

14 
کارایا، حمایت از  شیاندکین گذارانهیگروه سرماسابق عضو 

 ها(زودبازده) استارتاپ یوکارهاکسب
 

 افتخارات و دستاوردها

 سمت/عضویت ردیف

1 
از جانب جامعه مهندسان  1396مهندس جوان برگزیده کشور در سال 

 مشاور ایران

2 
-78راه و ترابری در سال تحصیلی  –رتبه اول کارشناسی ارشد عمران 

 ، دانشگاه علم و صنعت ایران1377
 

 تجربیات و سوابق تخصصیادامه 

 عمده جاذب سفرهای سنجی ترافیکی مجتمعمطالعات عارضه
 میرداماد –سنجی ترافیکی برج البرز، تهران مطالعات عارضه -

سنجی ترافیکی مطالعات و طراحی هدایت ترافیک حین اجرا و عارضه -
 پروژه سبزه میدان زنجان

 شهر قمکالن رهمسطحیغ یهانگیاحداث پارک یکیتراف اثرسنجی مطالعات -

طراحی راهکارهای کاربردی جهت بهبود وضعیت تردد وسایل نقلیه و  -
 تجاری کورش –عابرین پیاده در محدوده مجتمع فرهنگی 

 تهران باغ بهشت یمجتمع مسکون یکیمطالعات تراف -

افزار های مجتمع مروارید غرب با نرمسازی پارکینگ برجمطالعات و شبیه -
Vissim 

آباد و جنت -دار همت های چراغعسنجی انسداد تقاطمطالعات امکان -
 گلستان -ستاری

 ( مجموعه تجاری زعفرانیهImpact studyسنجی )مطالعات عارضه -

 سرایسنجی ترافیکی مجموعه هتل ایرانمطالعات عارضه -

 حمل و نقل همگانی
ونقل همگانی و ساماندهی هسته مرکزی های حملمطالعه و طراحی سیستم -

عنوان مسیر پیاده راه و پیاده محورهای پیشنهادی بهشهر اردبیل و طراحی 
 مدار

 ونقل هوایی( در حملITSهای هوشمند )مطالعات بنیادین و اولیه سامانه -

برونشهری  و درون عمومی نقل و حمل هایسامانه سازییکپارچه مطالعات -
 )مسافری( 

 شهرشیراز BRTمطالعه و طراحی مسیر دو خط اتوبوسرانی سریع  -
( شهر 12و  11بازنگری خطوط اتوبوسرانی مناطق مرکزی )منطقه  مطالعات -

 تهران
 ساماندهی حمل و نقل عمومی در کالنشهر کرج -
 شهرشهر قائم همگانیمطالعات ساماندهی حمل و نقل  -

 رانی شهر ارومیهمطالعات ساماندهی اتوبوس -

 رانی شهر اصفهانمطالعات ساماندهی اتوبوس -

 
 

 


