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 تجربیات و سوابق تخصصی

 مدیریت و نظارت بر نیروهای تخصصی مستقر در دستگاه کارفرمایی

 ايجاده ونقلحمل و هاوضعیت راه رسانیاطالع و کنترل پایش، خدمات -

 141مرکز  در کشور
 يهاسامانه يو ارتقا یکیتراف لیتحل ياو توسعه يکاربرد يمطالعات آمار -

 (1400تا  1396هاي )در سال هوشمند
شهرداري  20هاي ترافیکی در سطح منطقه سازي طرحپیادهمطالعات و  -

 تهران

 -14 -12-11 -10 -1مناطق  یکیمطالعات تراف یپروژه و ناظر فن ریمد

 تهران: یشهردار 20و  18 -17 -15

 آهنراه دانیمحدوده م TOD مطالعات -

 12و  11هاي عابر پیاده سطح مناطق مطالعات ارزیابی کارایی پل -

 11و  17اي در شبکه معابر مناطق جامع پارک حاشیهمطالعات  -

  17و  15مناطق  سطح معابردر  دیخط سف مطالعات -

 در سطح طرح قدم یکیو تراف یمالحظات فن هیو ته ییمطالعات شناسا -
 10منطقه 

 12و  11اي در سطح مناطق هاي حاشیهمطالعات مدیریت مکانیزه پارک -

 18هاي عمومی در سطح منطقه پارکینگبندي اجراي مطالعات اولویت -

 شده در سطح مناطق شهرداری تهران:های انجامسایر مطالعات و پروژه -

  پروژه( 30)ها حمل و نقل همگانی و ایستگاهساماندهی خطوط 

  پروژه( 28) هابندي تقاطعساماندهی، فازبندي و زمان 

  قیام، بلوار مطالعات و طراحی خیابان کامل )شامل بلوار معلم، بلوار
 ( و بلوار شهداي ایرانیت(20مدرس )منطقه 

  پروژه( 32) شبکه معابرمدیریت جهات حرکتی و ساماندهی 

  پروژه( 32)هاي عابر پیاده پلساماندهی تردد عابرین پیاده، مطالعات 

 پروژه( 18) طراحی و جانمایی تابلوهاي راهنماي مسیر 

  روژه(پ 05)طراحی فاز یک و فاز دو اصالح هندسی 

 پروژه( 42)سازي سازي و آرامایمن 

 های:مدیر پروژه و ناظر فنی پروژه

 و مهندسی ترافیک ساماندهی حمل و نقل و ترافیک

نقل و ترافیک وراهبردي، مدیریتی و کنترل مهندسی در امور حمل مطالعات -
 شهرهاي جدید کشور

 مشاور معین(اي سطح شهر قم )در قالب خدمات مطالعات ترافیکی منطقه -
 مریوانساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر  -
 شهرساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر قائم -

 )در قالب خدمات مشاور معین( در سطح شهر گرمدره یکیمطالعات تراف -

 مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهرضا -
 و رینگ بیرونی شهریار رینگ درونیخدمات مهندسی ترافیک در سطح  -

 ف، ممیزی ایمنی و مدیریت نقاط پر تصادمطالعات ایمنی

صادف ت ينقاط پرتصادف و دارا یمنیا يو ارائه طرح ارتقا یصیمطالعه تشخ -
و چهارمحال  زدي، یاصفهان، خراسان رضو هاياستان يبرون شهر هايراه

 ياریو بخت

 سبز معابر شهر قم يفضاها یکیتراف یمنیا يزیمطالعات مم -

 سازيهاي ایمنایمنی معابر شهري قم و ارائه طرح ممیزيمطالعات  -

 یاصالح هايشهر کرج و ارائه طرحسبز در معابر  يفضاها یمنیا يزیمم -
 استان کرمانشاه یو اصل یانیشر هايراه يعالئم عمود یمنیا يزیمم -
 تهران يشهردار 1منطقه  هايبزرگراه یمنیا يزیمم -

هاي استان و تجهیزات ایمنی راه مطالعات جانمایی و طراحی عالئم، تابلوها -
 مرکزي

 

 های عمومیتحصیالت و آموزش

 عنوان مدرک مقطع تحصیلی
سال اخذ 

 مدرک
 محل اخذ مدرک

 1389 ریزي حمل و نقلبرنامه کارشناسی ارشد
 المللیدانشگاه بین

 امام خمینی

 1386 عمران کارشناسی
دانشگاه علم و 

 صنعت
 

 هاسوابق کار و مسئولیت

 سمت محل کار تا تاریخ تاریخ از

 اکنونهم 1391
مشاور  نیمهندس

 افرد شهیاند افتیره

 أتیه سییو نائب ر یمعاون فن

 رهیمد

1387 1389 
مشاور  نیمهندس

 رهروان عمران

مدیر پروژه و کارشناس ارشد 

 مطالعات

1386 1387 
 هايشرکت سیستم

 حمل و نقل پارس
 کارشناس ارشد مطالعات

 

 

 مهارتی( –های آموزشی )کوتاه مدت دوره

 مجری آموزش موضوع آموزش

Road Network Safety 

Management 

 ها()مدیریت ایمنی شبکه راه

IRF 
 محل برگزاري: امارات، دبی

 ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده اصالح نقاط پرتصادف

 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ممیزي ایمنی راه

 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ارزش در حمل و نقلمهندسی 

بندي نقاط شناسایی و اولویت

 خیزحادثه
 سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

طرح جامع  اتیکل نیتدو

 دوچرخه تهران
 NBP يمشاور هلند

 جامعه مهندسان مشاور ایران مستندسازي فنی پروژه

 کشورسازمان پدافند غیرعامل  پدافند غیرعامل
 

 های نرم افزاریمهارت

 میزان مهارت افزارنام نرم

AutoCAD, Synchro, HiCAP, MS Office عالی 

Autodesk land & civil, Corel Draw, Free Hand خوب 

TransCAD, AIMSUN متوسط 
 

 



 

 

 رزومه پرسنل مهندسین مشاور رهیافت

 های خارجیزبان

 نوع مدرک نوع زبان
 میزان مهارت

 متوسط خوب عالی

     - زبان انگلیسی
 

 تألیفات

 سال نشر عنوان مقاله/کتاب
/ کننده بیمرجع تصو

 نشر دهنده

ونقل مدل برآورد تقاضاي سفر حمل

هاي ریلی با استفاده از روش

 «برتر مقاله» -اقتصادسنجی

1388 
المللی حمل همایش بین

 و نقل ریلی

افزاري جهت شبیهارائه یک مدل نرم

 سازي جانمایی و طراحی عالئم، تابلوها

 هاو تجهیزات ایمنی راه

1390 
المللی کنفرانس بین

 حمل و نقل و ترافیک

ارزیابی سیستم اتوبوسرانی کالنشهر 

 کرج از دیدگاه شاخص هاي عملکردي
1394 

المللی کنفرانس بین

 حمل و نقل و ترافیک
 

 هاها و عضویتسمت

 سمت/عضویت ردیف

 رشته ترافیک 3پایه پروانه  -نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1

 جامعه مهندسین مشاور 2

 و متخصصان جوان جامعه مهندسین مشاور رانیشاخه مد 3

4 
سازمان راهداري و حمل و نقل  هاي حمل و نقل هوشمندکمیته سیستم

 /TC204 ISOاي جاده

 

 )ادامه( تجربیات و سوابق تخصصی

 ونقل همگانیحمل

برونشهري  و درون عمومی ونقلحمل هايسامانه سازيیکپارچه مطالعات -
 )مسافري( 

 شهرشیراز BRTمطالعه و طراحی مسیر دو خط اتوبوسرانی سریع  -
 ( شهر تهران12و  11مطالعات بازنگري خطوط اتوبوسرانی مناطق مرکزي )منطقه  -
 ساماندهی حمل و نقل عمومی در کالنشهر کرج -
 شهرشهر قائم همگانیمطالعات ساماندهی حمل و نقل  -

 ونقل غیرموتوریحمل

 شهر تهراندر کالن ينقشه راه توسعه دوچرخه سوار شبردیو پ يسازادهیپ -
و  یها و مراکز گردشدوچرخه در سطح بوستان ژهینظارت بر عملکرد خانه و -

 شهر تهران یحیتفر

 روهاي پیوسته محالت شهر قممطالعات پیاده -

 تهیه سند راهبردي توسعه حمل و نقل پاک شهر کرج -

 دوچرخه در شهر گرگان ژهیو هايریمسو طراحی مطالعات  -
 راه و مسیر دوچرخه در محدوده مرکزي شهریارمطالعات و طراحی پیاده -
راه در محدوده مرکزي شهر تهران شامل میدان امام خمینی، میدان مطالعات پیاده -

 زارتیر و خیابان اللهبهارستان، خیابان سی
 

 )ادامه( تجربیات و سوابق تخصصی

 کترافی و ونقلمطالعات جامع حمل
 آبادونقل و ترافیک خرممطالعات جامع حمل -
مطالعات بهنگامسازي مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ارومیه و  -

 هاي حمل و نقل ریلی شهر ارومیه و حومهامکانسنجی سامانه

 مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهر یزد -
 شهر کرج ITSطرح جامع توسعه  نیو تدو یمطالعه، طراح -
 کرج يخطوط قطار شهر يبازنگرمطالعات  -
 طرح جامع فرودگاه بندر لنگهمطالعات  -

 جهرمطرح جامع فرودگاه مطالعات بازنگري  -

 ها و استانداردهای مهندسینامهتدوین آیین
  يروسازادهیمقاطع همسان پ ییو اجرا ینظام فن یروزرسانبه -

 یکیتراف زاتیعالئم، تابلوها و تجه ينگهدار ییو اجرا ینظام فن -
 ریمس تیهدا يتابلوها يهاسازه ییاجرا و یفن نظام -
 دوچرخه التیتسه يو اجرا یدستورالعمل نحوه طراح -
هوشمند در  یدوچرخه اشتراک يدستورالعمل نحوه صدور پروانه بهره بردار -

 شهر تهران
آموزي در مناطق سواري دانشنامه اجرایی طرح ترویج دوچرخهشیوه -

 شهرداري تهران

 نامه مطالعات و طراحی مسیرهاي دوچرخهشیوه -

 يهاو برنامه یآموزش يها دوره یو طراح يزیدستورالعمل نحوه برنامه ر -
 يسواردوچرخه جیبا ترو مرتبطی اجتماع ،یفرهنگ

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

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

 سبزه میدان زنجانپروژه مطالعات سیویل  -

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

 هیعال و یکارگاه نظارت و طرح دوم و اول مرحله يها یطراح و مطالعات -
 (هشیاند و ادیص ،يشادچا) اریشهرغیرهمسطح  تقاطعات ییاجرا اتیعمل بر

 در سطح شبکه ترابري شهریاراصالح هندسی  -

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

 شهر تکاب هايتقاطع یمطالعات و اصالح هندس -

 مجتمع جاذب سفر 10طراحی فاز یک و فاز دو دسترسی بیش از  -

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

 رانیا گاز یمل شرکت يمرکز ادارات مجتمع یکیتراف یسنجعارضه مطالعات -

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

 شهر قمکالن رهمسطحیغ يهانگیاحداث پارک یکیتراف اثرسنجی مطالعات -

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

 تهران 2ساختمان مرکزي بانک گردشگري در منطقهسنجی ترافیکی عارضه -

 فرودگاه مهرآباد 4سنجی ترافیکی پارکینگ ترمینال عارضه -

 سنجی ترافیکی شهربازي گرگانعارضه -

 تهران باغ بهشت یمجتمع مسکون یکیمطالعات تراف -

ر افزاهاي مجتمع مروارید غرب با نرمسازي پارکینگ برجمطالعات و شبیه -
Vissim  

 


