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 تجربیات و سوابق تخصصی

 مطالعات طرح جامع فرودگاه جهرم -

 فرودگاه مهر اباد مطالعات بهسازی عوامل پروازی -

 فرودگاه مهرآباد 4 نالیترم نگیپارک یمطالعات بهساز -

 فرودگاه کرمانشاه 2فاز   -

 فرودگاه شیراز مطالعات بهسازی عوامل پروازی با اپرون -

  دیواندره -بیجار  -نوع ه بزرگراه زنجان بهسازی (2( و )1فاز ) -

 ایواغلی–بهسازی نوع ج بزرگراه تبریز   -

 km 415جنوب کردستان  –زرگراه شمال ب( نوسازی  2فاز ) -

 دیهوك –( نوسازی  بزرگراه کرمان 2فاز ) -

 خراسان شمالی -( نوسازی  کمربندی شیروان2فاز ) -

 خراسان شمالی -( کمربندی فاروج2فاز ) -

 تهران -سیر احداث ادامه بزرگراه یادگار امام( م1فاز ) -

 تهران -( دوربرگردان شمال خیابان آزادی احداث ادامه بزرگراه یادگار امام2فاز ) -

 پانزده خرداد-سویل تقاطع وحدت اسالمی  2و  1فاز  -

خیابان  8شامل  18طراحی و نظارت معابر شهرداری منطقه  2و فاز  1فاز  -

 ...تقاطع و میدان و  2شهری و 

 از شهر افتاب تا فرودگاه امام خمینی 3مترو پرند قطعه  2فاز  -

 ماسال –چهار خطه کردن محور کلیدبر  2فاز  -

 تقاطع های جاده فیروز کوه  2فاز  -

 چابکسر –بهسازی جاده رشت  -

،تقاطع های کمربندی کامیاران  9-8بزرگراه شمال جنوب کردستان قطعه  -

 2و  1فاز  تقاطع فقیه سلیمان

 قم–اتوبان تهران  بهسازی  نوع د -

 مترو هشتگرد سویل 2فاز  -

 فرودگاه اصفهان 2روسازی باند فاز  -

 بهسازی نوع د کمربندی شوشتر -

 کمربندی کامیاران 2و  1فاز  -

 گچساران –میدان بزرگراه بابا  2فاز  -

 تألیفات

 سال نشر عنوان مقاله/کتاب
/ کننده بیمرجع تصو

 نشر دهنده

بررسی خصوصیات  "ارائه مقاله 

 آسفالت بازیافتی تهیه شده از

"آسفالت آسیب دیده  

85بهار   

همایش بین المللی  

بازیافت آسفالت 

 همدان

یر های غبررسی تقاطع  "ارائه مقاله 

"همسطح در سطح شهر تهران  
85بهار   

 ترویجی –مجله علمی 

 دانشگاه سمنان

ب بازیافت روسازی آسی "ارائه مقاله

 "Mirapaveدیده توسط 
86بهار   

 ترویجی –مجله علمی 

 دانشگاه سمنان
Result of Numerical Analysis 

Of Efficacy Geogrids On 

Reinforced Pavements’ 

Vertical and Horizontal 

Deformations 

87بهار   
هفتمین کنفرانس 

یونان -روسازی   
 

 های عمومیتحصیالت و آموزش

 عنوان مدرک مقطع تحصیلی
سال اخذ 

 مدرک
 محل اخذ مدرک

 دانشگاه سمنان 1386 راه و ترابری ارشدکارشناسی 

 دانشگاه تهران  عمران کارشناسی
 

 هاسوابق کار و مسئولیت

 سمت محل کار تا تاریخ از تاریخ

83 84 
شرکت سازه انرژی 

 ساحل
 کارشناس ارشد راه

 کارشناس ارشد راه شرکت ره اور 86 85

86 91 

دانشگاه ازاد اسالمی  

شهر قدس -واحد کرج  

 دانشگاه  غیر انتفاعی

-سازیان   

 مدرس دانشگاه

 شرکت هراز راه 95 86

 کارشناس ارشد راه

سیویل و راه آهنه ژمدیر پرو  

فرودگاهمدیر گروه   

95 96 
شرکت اتحاد راه )به 

 صورت پروژه محور(
سیویله ژمدیر پرو  

هامسئول بخش فرودگاه رهیافت اندیشه فردا تاکنون 96  
 

 

 های نرم افزاریمهارت

 میزان مهارت افزارنام نرم

AutoCAD, Autodesk land & civil, civil 3d, 

Global mapper, msp, Office  
 عالی

 

 های خارجیزبان

 نوع مدرک نوع زبان
 میزان مهارت

 متوسط خوب عالی

     - زبان انگلیسی
 

 

 


