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 )CVاطالعات و سوابق کارکنان کلیدي  ( 

 هاي عمومی :تحصیالت و آموزش -1

 محل اخذ مدرك سال اخذ مدرك عنوان مدرك مقطع تحصیلی ردیف

 )83-79دانشگاه صنعتی اصفهان ( 1383 عمران -کارشناسی مهندسی عمران کارشناسی  1

 )85-87وصنعت ایران (دانشگاه علم 1387 ونقلریزي حملارشد برنامهکارشناسی ارشد کارشناسی 2

 ها :کار و مسئولیتسوابق  -2

 سمت محل کار تا تاریخ از تاریخ ردیف

 مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا 1391 1385 1
عضو سابق هیات مدیره در مهندسین 

 مشاور رهیافت اندیشه فردا

 مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه 1394 1393 2
مهندسی مهندسین مشاور  -معاون فنی

 آیریانا طرح و برنامه

 مهندسین مشاور آرکا فن و اندیشه 1396 1394 3
مدیرعامل مهندسین مشاور آرکا فن و 

 اندیشه

 ونقل هوشمند اجرایی آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک و حمل 1393 4
مدیر اجرایی آزمایشگاه تحقیقاتی 

 ونقل هوشمند ترافیک و حمل

 پروژهمدیر  مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا تاکنون 1397 5

 مهارتی) –هاي آموزشی (کوتاه مدت دوره -3

 مجري آموزش موضوع آموزش عنوان گواهینامه آموزشی ردیف

 شرکت ایوازمهر دوره مقدماتی استانداردسازي ایزو و اخذ مدرك ممیزي داخلی 1

 خانه معماري ایران Arc GISآموزش جامع  در مهندسی ترافیک GISکاربرد عملی  2

 سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه شهري HSEمدیریت ایمنی و    HSEتخصصیدوره جامع  3

 سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه ساحل و بندر HSEدوره مدیریت ایمنی و    HSEدوره جامع تخصصی 4

 دانشگاه علم و صنعت Synchro آموزش نرم افزار شبیه ساز ترافیکی 5

 22/12/1360تاریخ تولد :                                        سرافراز (سالتهنه)حامد    نام و نام خانوادگی:

 مدیر پروژهسمت سازمانی: 

 محل الصاق عکس
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 دانشگاه علم و صنعت Aimsun آموزش نرم افزار شبیه ساز ترافیکی 6
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 تجربیات و سوابق تخصصی -4

 رهیافت:مهندسین مشاور 
 1390هاي ورودي شهر قشم، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا،  ارشد مطالعات اصالح هندسی تقاطع کارشناس •

 رهیافت اندیشه فردا،سنجی ایجاد و حذف میادین شهري، مهندسین مشاور  مدیر پروژه تدوین دستورالعمل ضوابط امکان •

 شهري کشور، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فرداکشی راههاي بروننامه خطمدیر فنی مطالعات تدوین آیین •

شهرداري  کارفرما: شهرداري تهران، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا؛ 2سنجی توسعه فاز دوم برج میالد در منطقه  مدیر پروژه در مطالعات عارضه •

 1392تا  1391دژ باختر،  تهران و گروه مشارکت کهن

 کارفرما: ؛مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا، "محله دربند -شهرداري تهران 1سنجی هتل پارسه در منطقه  عارضه"مدیر پروژه در مطالعات  •

 شهرداري تهران و بخش خصوصی

 ؛رفاهی اکباتان تهران، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا-ترافیک در مجموعه فرهنگیسنجی ارشد ترافیک در پروژه مطالعات عارضهکارشناس •

 شهرداري تهران 5منطقه  –شهرداري تهران  کارفرما:

تهران، مهندسین مشاور رهیافت  5گلستان در منطقه -آباد و ستاريجنت-سنجی انسداد دو تقاطع چراغدار همتترافیک مطالعات امکان کارشناس •

 ه فردا اندیش

مطالعات طرح اصالح هندسی تقاطع ورودي شهر دلیجان از سمت تهران، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه  هاي اجرایی مدیر پروژه و مسئول تهیه نقشه •

 فردا

تهران، مهندسین زن جهت تبدیل به چراغ زماندار در سطح شهر شونده توسط چراغ چشمکترافیک در مطالعات شناسایی تقاطعات کنترل کارشناس •

 مشاور رهیافت اندیشه فردا

، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا، کارفرما: "ونقل عابر پیاده و مسیریابی دوچرخه در شهر سبزوار ساماندهی حمل"مدیر پروژه در مطالعات  •

 شهرداري سبزوار

 1389، در استان هرمزگان، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا آبادهاي شهر حاجیسازي معابر و اصالح هندسی تقاطعمدیر پروژه مطالعات ایمن •

 هاي شهر قشم در استان هرمزگان، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فرداسازي معابر و اصالح هندسی تقاطعمدیر پروژه مطالعات ایمن •

، در استان مرکزي، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردایجان هاي شهر دلی و اصالح هندسی تقاطعسازي خیابان امام خمینمدیر فنی مطالعات ایمن •

1387 

 ونقل و ترافیک شهر جهرم، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فرداارشد ترافیک مطالعات ساماندهی حملکارشناس •

 ونقل و ترافیک شهر همدان، مهندسین مشاور رهپویانکارشناس ترافیک مطالعات ساماندهی حمل •

 سوار آزادي، مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردادر پروژه ساماندهی پاركارشد ترافیک کارشناس •

 و.... •

 :آیریانا طرح و برنامهمهندسین مشاور  -2
 1394 - 1393مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه،  ،شهر هاي شهري اسالم مدیر پروژه مطالعات اصالح هندسی و راهسازي تقاطع •

مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه،  ،دوم تقاطع غیرهمسطح بزرگراه امام علی (ع) و بزرگراه عمار یاسر در شهر قممدیر فنی مطالعات مرحله اول و  •

1393  

بلوار پانزده خرداد شهر قم، مهندسین مشاور  -مسئول کنترل پروژه و مدیر هماهنگی در مطالعات توسعه تقاطع غیرهمسطح سه سطحی عمار یاسر •

 1394 -1393آیریانا، 

 1393مترا،  -مشاور فنی مطالعات توسعه، فاز یک و دو قطار سبک شهري شهر قزوین، کنسرسیوم آیریانا طرح وبرنامه •
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شهري در کالنشهر اصفهان، کنسرسیوم مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه و آیریانا طرح و برنامه   ونقل بار درون مدیر پروژه مطالعات طرح جامع حمل •

 مطالعات)(سه بخش اول 1394

(تا  1394- 1393شهر قم، مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه،  کشور در کالنشهري  درونونقل بار  مدیر پروژه دومین مطالعات طرح جامع حمل •

 مرحله دوم)

 1394-1393، 7منطقه  -سنجی ترافیکی مجتمع چندمنظوره ثامن الحجج در شهر قم مدیر پروژه مطالعات عارضه •

سازي تخلیه اضطراري و طراحی فاز یک و دو پارکینگ طبقاتی استقالل در شهر قم، مهندسین  سنجی ترافیکی و شبیه مطالعات عارضهمدیر پروژه  •

 1394-1393مشاور آیریانا طرح و برنامه، 

 1393، شهرداري تهران، 4الدین در منطقه  سنجی ترافیکی مجتمع ایستگاهی شهید زین مدیرپروژه مطالعات عارضه •

 1393شهرداري تهران،  6سنجی ترافیکی برج وزرا (هتل تجارت و ساختمان اداري) در منطقه  پروژه مطالعات عارضه مدیر •

 مدیر پروژه در مطالعات تخلیه اضطراري و طراحی خروجی دوم خودرویی پارکینگ طبقاتی زائر، مهندسین مشاور آیریانا طرح وبرنامه، مطالعات •

 1393ترافیکی جنوب قمرود، 

 1393وبرنامه، مطالعات ترافیکی جنوب قمرود،  ر پروژه ساماندهی ترافیکی محدوده حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مهندسین مشاور آیریانا طرحمدی •

طالقانی، مهندسین مشاور  -ساماندهی پارکینگ طبقاتی تقاطع عماریاسر -مدیر پروژه در مطالعات ساماندهی بافت فرسوده محدوده مرکزي شهر قم •

 1393یانا طرح وبرنامه، مطالعات ترافیکی جنوب قمرود، آیر

 1394-1393راه هسته مرکزي شهر رشت، مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه،  سنجی ترافیکی توسعه پیاده مدیر پروژه مطالعات امکان •

 1395 -1394ا طرح و برنامه اي شهر رشت در سطح مناطق پنجگانه، مهندسین مشاور آیریان مدیر پروژه مطالعات ترافیک منطقه •

  تقاطع شهري مهم شهر رشت 8بازطراحی و اصالح هندسی 

 اي در محدوده شهري رشت آنالیز اقتصادي و فنی توسعه پارکینگهاي غیرحاشیه 

 طراحی پارك آموزش ترافیک شهر رشت 

 بازطراحی پایانه جنوبی و غربی مسافري شهر رشت 

 مطالعات اصالح وضعیت ترافیک شهر رشت 

  1طراحی مسیرهاي دوچرخه در شهر رشت در سطح منطقه 

 مطالعات بهسازي وضعیت ایمنی در شبکه معابر شهر رشت با محوریت توسعه تجهیزات و اصالح وضعیت نصب عالیم عمودي و افقی 

 طراحی ایمنی خطوط ویژه اتوبوس شهر رشت به همراه طراحی تابلوهاي هدایت مسیر مرتبط با آن 

 راه هسته مرکزي در محور سردارجنگل د پیادهسنجی ایجا امکان 

 ملت -سنجی ایجاد مسیر جدید در رینگ داخلی شهر رشت، مسیر معلم امکان 

 1395-1393اي در شهر قم در محدوده جنوب قمرود، مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه  مدیر پروژه مطالعات ترافیک منطقه •

ي هدایت مسیر در سطح شهر قم، مهندسین مشاور آیریانا طرح وبرنامه، مطالعات ترافیکی جنوب قمرود، مدیر پروژه در مطالعات ساماندهی تابلوها •

1392-1393 

 تا کنون 1393شهرداري تهران، مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه،  4مدیر پروژه مطالعات ترافیکی منطقه  •

 تا کنون 1393مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه،  ،شهر نسیممدیر پروژه مطالعات ساماندهی ترافیکی معابر سطح شهر  •

مطالعه موردي خیابان طالقانی، مهندسین مشاور  -ونقل غیرموتوري در مسیر بافت مرکزي و تجاري شهر قم مدیر پروژه در مطالعات ساماندهی حمل •

 1393آیریانا طرح وبرنامه، مطالعات ترافیکی جنوب قمرود، 
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 ونقل ریلی، فرودگاهی و دریایی ق در مطالعات راهسازي و حملخالصه سواب -1-1-1

 )1397-1396مدیر بنادرغیرتجاري شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم ( •

 )1397-1396ونقل محور شهر پرند ( مدیر پروژه پروژه توسعه حمل •

-1391تحقیقات استراتژیک انقالب اسالمی/مجمع تشخیص مصلحت (ونقل دریایی کشور، مرکز   عضو کارگروه و تیم فنی تدوین سند استراتژیک حمل •

1393( 

-1391ونقل دریایی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک انقالب اسالمی/مجمع تشخیص مصلحت (  عضو کارگروه و تیم فنی تدوین سند استراتژیک حمل •

1393( 

اي، مرکز تحقیقات دانشگاه علم و صنعت/مجمع تشخیص مصلحت  ل جادهونق ونقل شهري و حمل عضو کارگروه و مدیر فنی تدوین سند راهبردي حمل •

 )1392-1390نظام (

 1396-1395قطار شهري قم، کنسرسیوم مهندسین مشاور پردیسان و رهروان عمران،  2مدیریت مطالعات ترافیک خط  •

 )1396-1395قطار شهري شهر تهران،  ( 6مدیریت مطالعات ترافیک توسعه قطعه سوم سامانه خط  •

 )1389المللی مهرآباد (قطارشهري تهران به فرودگاه بین 4اي از سامانه خط سنجی و طراحی شبکه ریلی شاخهمطالعات امکان •

 )1391کارشناس ترافیک پروژه توسعه فرودگاه سبزوار، مهندسین مشاور پرداراز، ( •

 1388امام خمینی تهران، مهندسین مشاور شارمند، امللی کارشناس ترافیک طراحی ترمینال مسافري و شهر فرودگاهی فرودگاه بین •

زیست کنسرسیوم مهندسین مشاور پرداراز و عمران محیط TODمدیر فنی مطالعات توسعه ایستگاههاي ریلی شهرهاي سمنان و شاهرود و توسعه  •

)1396-1397( 

 )1396زیست (عمران محیطقطار شهري شیراز، کنسرسیوم مهندسین مشاور عمران ایران و  3مشاور طرح توسعه خط  •

 )1396-1395اندازي تاکسی هوایی فرودگاه قزوین و احمدکالي بابل (سنجی توسعه و برآورد تقاضاي راهمدیر مطالعات امکان •

 فرودگاهی بندر لنگه(پروژه هنوز استارت رسمی نخورده است.) مدیر پروژه معرفی شده طرح جامع •

 1395-1394ونقل همگانی با محوریت سیستم ریلی در شهر رشت،  بر حمل ي خطوط انبوهسنجی و توسعه مسیرها مدیر مطالعات فرصت •

 1395-1394مدیر پروژه در مطالعات اصالح هندسی تقاطع میدان ورودي شهر بومهن، مهندسین مشاور شارمند،  •

 1386ه و شهرسازي، ونقل وزارت راونقل هوشمند در حوزه هوایی، پژوهشکده حملکارشناس ترافیک مطالعات توسعه حمل •

 بنیادي -پژوهشی -1-1-2

 1392کارفرما: شهرداري تهران،  •

 باري در کل کشور، دانشگاه علم وصنعت ایران -مدیر فنی مطالعات ارایه مدل جامع رفتاري رانندگان ناوگان عمومی •

 ترافیک شهر تهرانونقل  و  سازمان حمل -مدیر فنی مطالعات تدوین دستورالعمل طراحی، حذف و یا ایجاد میادین شهري •

 مطالعات کالن و طرح جامع: -1-1-3

 1397-1395ونقل هوشمند شهر اصفهان، گیرنده ارشد مطالعات در طرح جامع حملمسئول فنی دستگاه نظارت و تحویل •

 1397-1395ونقل هوشمند شهر اصفهان، گیرنده ارشد مطالعات در طرح جامع حملمسئول فنی دستگاه نظارت و تحویل •

 1396ونقل و ترافیک شهر کاشان،  تگاه نظارت در مطالعات طرح جامع حملمسئول فنی دس •

 1395آباد، ونقل و ترافیک شهر خرم مدیر دستگاه نظارت در مطالعات طرح جامع حمل •

رافیک شهر ونقل و ت سرپرست تیم نظارت و مسئول تیم تحویل گیرنده پروژه از سوي شهرداري زنجان در مراحل اول و دوم مطالعات طرح جامع حمل •

 ، کارفرما: شهرداري زنجان1392-1389زنجان، 

، کارفرما: مرکز 1390شهرداري تهران،  4مسئول فنی مطالعات ارزیابی اثرات ترافیکی، اجتماعی و اقتصادي توسعه محدوده زوج و فرد در منطقه  •

 هاي شهرداري تهران، پروژه شخصی مطالعات و پژوهش
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، کارفرما: مرکز مطالعات و 1390شهرداري تهران،  4هاي هوشمند اتوبوس در سطح منطقه  سنجی ایجاد ایستگاه مسئول فنی مطالعات توسعه و امکان •

 هاي شهرداري تهران، پروژه شخصی پژوهش

 1390-1387ونقل و ترافیک شهر زنجان،  مشاور شهردار زنجان در مطالعات طرح جامع حمل •

ونقل بار شهر مشهد مقدس، پروژه شخصی، کارفرما: آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک دانشگاه علم و  حملمدیر پروژه در مطالعات بازنگري طرح جامع  •

 1393صنعت، 

 شهرداري مشهد کارفرما: ؛وصنعت ایرانعلم ونقل بار شهر مشهد، مرکز تحقیقات دانشگاهپروژه مطالعات طرح جامع حملو مسئول فنی  ارشدکارشناس •

 کارفرما: مطالعات) و دوم (بخش اول ونقل و ترافیک شهر همدان؛ مهندسین مشاور رهپویانمطالعات طرح جامع حمل در ارشد ترافیککارشناس •

 شهرداري همدان

هاي مصوب،  مهندسین مشاور رهاب و متروي کرج؛ مدلسازي تقاضاي مسافري در ایستگاه 4ترافیک در مطالعات ترافیکی خط  ارشدکارشناس •

 )و مدلسازي (طراحی بانک داده و برآوردهاي اولیه تقاضا مهندسین مشاور مترا

گهر به مقاصد داخلی و خارجی، گروه ونقل در مطالعات طراحی فاز یک و دو و مدلسازي  زنجیره عرضه حمل کاال از معدن گل مسئول بخش حمل •

 گهر سیرجانطرح و مدیریت بهین طرح آپادانا، کارفرما: شرکت گل

 سنجی: امکانعارضه سنجی و  -1-1-4

 1397سنجی توسعه پارکینگ پشتیبان اراضی مسکونی حاشیه بزرگراه نواب صفوي، دفتر نوسازي محله نواب،  مدیر مطالعات امکان •

 1397سنجی ایجاد پیاده فخر رازي در محدوده دانشگاه تهران، مهندسین مشاور بعدتکنیک،  مدیر مطالعات امکان •

 1397گردشگري همیال، مهندسین مشاور اندیشکار، -سنجی مدیریت پارکینگ پروژه تجاري فیک و امکانسنجی ترا مدیر پروژه مطالعات عارضه •

ونقل همگانی در منطقه تفریحی گردشگري باراجین قزوین، مهندسین مشاور  سنجی توسعه سامانه حمل مدیر پروژه مطالعات ترافیکی و امکان •

 1396اندیشکار، 

 1396-1395رافیکی سایت منطقه ویژه اقتصادي ري، مهندسین مشاور اندیشکار، سنجی ت مدیر پروژه مطالعات عارضه •

 1395شهرداري تهران،  16راه خیابان صابونیان، در منطقه  سنجی و طراحی ترافیکی ایجاد پیاده مدیر پروژه مطالعات امکان •

 1395شهرداري تهران،  12مدیر پروژه مطالعات طراحی ترافیکی محور تختی، در منطقه  •

 1395شهرداري تهران،  12سنجی و طراحی ترافیکی محور ظهیراالسالم، در منطقه  مدیر پروژه مطالعات امکان •

وصنعت، کارفرما: شرکت کنترل  ونقل دانشگاه علم کارشناس مطالعات مدیریت ترافیک پروژه پل طبقاتی صدر و تونل نیایش، آزمایشگاه تحقیقاتی حمل •

 1393ترافیک شهرداري تهران، 

 1392شهرداري تهران، کارفرما: بخش خصوصی،  22مسکونی همت، منطقه  -یر پروژه مطالعات عارضه توسعه مجموعه اداريمد •

بانک  کارفرما: شهرداري تهران، مهندسین مشاور آرمان شار؛ 1سنجی ترافیکی سایت حمید بانک قوامین در منطقه  مدیر پروژه در مطالعات عارضه •

 1392قوامین، 

بخش  کارفرما: شهرداري تهران، مهندسین مشاور عرصه؛ 1سنجی ترافیکی مجموعه اقامتی و هتل پاسارگاد در منطقه  در مطالعات عارضهمدیر پروژه  •

 1392خصوصی، 

آباد در شهر اصفهان، مهندسین  ترافیکی ناشی نوسازي بافت منطقه همت سازي جریان سنجی و شبیه مدیر فنی بخش ترافیک در مطالعات عارضه •

 شهرداري اصفهان کارفرما: ور شارمند؛مشا

شهرداري تهران، مهندسین مشاور  2سنجی ترافیکی مجموعه اداري سپیدار و مجموعه مسکونی فرهنگ در منطقه  مدیر پروژه در مطالعات عارضه •

 شهرداري تهران کارفرما: اقلیم کمال؛ هفت

 شهرداري زنجان کارفرما: در شهر زنجان، مهندسین مشاور یادنگار زمان؛سنجی احداث زیرگذر خیابان زینبیه  مسئول فنی در مطالعات امکان •

شهرداري  کارفرما: مهندسین مشاور یادنگار زمان؛ میدان زنجان هاي محدوده میدان سبزه سنجی ترافیکی توسعه کاربري مسئول فنی مطالعات عارضه •

 زنجان
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گذاري تامین (وابسته به سازمان تامین اجتماعی)، گروه طرح و براي شرکت سرمایهگذاري در کریدور شمال جنوب سنجی سرمایهارایه گزارش امکان •

 مدیریت بهین طرح آپادانا

گروه طرح و مدیریت بهین  بندرعباس،-سنجی حمل محصوالت معدن ماروت در قزاقستان از عرصه سرزمینی ایران و مسیر امیرآبادارایه گزارش امکان •

 طرح آپادانا

، مهندسین مشاور هفت اقلیم "شهر تهران، پروژه مسکونی تجاري سیستانیکا 12سنجی و توسعه بافت فرسوده منطقه  امکان"مدیر ترافیک در مطالعات  •

 کمال، کارفرما: شهرداري تهران و بخش خصوصی

مهندسین مشاور فجرتوسعه، کارفرما: شرکت سنجی توسعه شاخه دوم خط سه متروي تهران،  سنجی و عارضه مدیر بخش ترافیک در مطالعات امکان •

 قطار شهري تهران (مترو)

 سنجی احداث مجموعه برج البرز (تقاطع میرداماد و مدرس)؛ مهندسین مشاور رهپویانت عارضهمدیرفنی مطالعا •

 ونقل و ترافیک: ساماندهی حمل -1-1-5

 1397شاور پردازار، مدیر پروژه مطالعات ساماندهی و طراحی مسیر خیابان غفاري محالت، مهندسین م •

 1394شهرداري تهران، مهندسین مشاور پاسارگاد،  12مدیر پروژه مطالعات ساماندهی ترافیکی محور تختی در منطقه  •

 ، کارفرما: شهرداري مشهد، مهندسین مشاور فجرتوسعه"ساماندهی خیابان دانشگاه در شهر مقدس مشهد"ارشد مطالعات  کارشناس •

 شهرداري تهران 4و  8، 17 ،18 رافیکی منطقهمسئول پروژه در مطالعات ت •

 شهرداري تهران 17ونقل بار در منطقه  مطالعات ساماندهی حمل 

  شهرداري تهران 17مطالعات ایجاد مسیرهاي دوچرخه در منطقه 

 مرغی مطالعات ساماندهی تردد موتورسواران در خیابان قلعه 

 اري تهرانشهرد 8هاي حاشیه در منطقه  مطالعات ساماندهی پارکینگ 

  شهرداري تهران 8مطالعات مدیریت دسترسی در محدوده محله تسلیحات در منطقه 

  شهرداري تهران 18طراحی تابلوهاي هدایت مسیر در سطح منطقه 

  17طراحی پارك آموزش ترافیک منطقه 

 مطالعات بازنگري تابلوهاي هدایت مسیر در معابر اصلی محدوده مطالعه 

 هاي عرضی عابر پیاده ندهی گذرگاهمطالعات مکانیابی و ساما 

 آباد و خردپی هاي یافت راه در خیابان سنجی احداث پیاده مطالعات امکان 

 الملک  رو پل امین سنجی حذف پل سواره مطالعات امکان 

 17تبریز در محدوده منطقه -آهن تهران هاي راه سنجی و بهسازي دسترسی مطالعات امکان 

  شهرداري تهران 4مطالعات خط سفید منطقه 

  4مطالعات ساماندهی و شناسایی نقاط نیازمند اصالح هندسی در محدوده منطقه 

 4ونقل عمومی در محدوده مطنقه  سنجی ترافیکی شبکه حمل مطالعات ارزیابی و توسعه و امکان 

  17مطالعات ساماندهی ترافیکی محور فردمحمدي در محدوده منطقه 

 4هاي بزرگراه دماوند در محدوده تقاطع تلو تا بزرگراه رسالت در منطقه  ذف دوربرگردانسنجی ایجاد و یا ح مطالعات امکان 

  شهرداري تهران 17مطالعات ساماندهی و طراحی تابلوهاي هدایت مسیر در محدوده منطقه 

 طقه هاي دماوند، شهید صیادشیرازي و شهید همت در محدوده من هاي جدید در بزرگراه سنجی دسترسی مطالعات امکان 

 1396مدیر ترافیک مطالعات اصالح هندسی شبکه معابر ورودي شهر آوج قزوین،  •

  1388، ارشد ترافیک در مطالعات ترافیکی پایانه چندمنظوره مسافري و ایستگاه قطار شهري محمدشهرکرج، مهندسین مشاور رهابکارشناس •

 1390تا  1389، شهر بابلسر در استان مازندران، مهندسین مشاور رهاب هايسازي معابر و اصالح هندسی تقاطعمطالعات ایمن ارشد کارشناس •

 ونقل غیر موتوري: حمل -1-1-6
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شهرداري تهران، مهندسین  16محور صابونیان در منطقه  -راهی در بازار بلور تهران سنجی و طراحی و توسعه محور پیاده مدیر پروژه مطالعات امکان •

 1395مشاور فرمین، 

 1394شهرداري تهران، مهندسین مشاور پاسارگاد،  12راه محور طرخانی در منطقه  سنجی و طراحی پیاده کانمدیر پروژه مطالعات ام •

 تردد بهیناصفهان، مهندسین مشاور پیاده و دوچرخه) در محدوده مرکزي شهر  ونقل غیرموتوري (عابرینفنی در پروژه مطالعات حمل کارشناس •

 1390تردد عابرین پیاده در محدوده شهر سبزوار،  مطالعات طراحی شبکه دوچرخه و ساماندهی •

 مطالعات شهرسازي -1-1-7

 تا کنون 1396مدیر ترافیک مطالعات طرح جامع شهري سلماس، مهندسین مشاور فرنهاد،  •

 تا کنون 1395مدیر ترافیک مطالعات طرح  تفصیلی شهر کرج، مهندسین مشاور فرنهاد،  •

 تا کنون 1396کیالن، مهندسین مشاور فرنهاد، مدیر ترافیک مطالعات طرح جامع شهري آبسرد و  •

 تا کنون 1396مدیر ترافیک مطالعات طرح توسعه و عمران شهر یاسوج، مهندسین مشاور پردازار،  •

 1396مدیر ترافیک مطالعات طرح توسعه و عمران شهر قیدار، مهندسین مشاور پردازار،  •

 تا کنون 1395مهندسین مشاور پردازار، مدیر ترافیک مطالعات طرح توسعه و عمران شهر بابل،  •

 1397-1395مدیر ترافیک مطالعات طرح توسعه و عمران شهر سبزوار، مهندسین مشاور پردازار،  •

 1396مدیر ترافیک توسعه بافت تاریخی و میراثی شهر قم، مهندسین مشاور پردازار،  •

 1396 -1395شاور بعدتکنیک، مدیر ترافیک مطالعات بازآفرینی محله خاکفرج در شهر قم، مهندسین م •

 1396 -1395فهیمی در شهر قم، مهندسین مشاور بعدتکنیک، -مدیر ترافیک مطالعات بافت فرشوده محله زاد •

 1396مدیر ترافیک مطاالعات طرح توسعه پردیس دانشگاه عالمه در غرب تهران، مهندسین مشاور پردازار،  •

 1396سوج، مهندسین مشاور پردازار، مدیر ترافیک مطالعات طرح توسعه و عمران شهر یا •

 1396مدیر ترافیک در مطالعات طرح تفصیلی شهر سبزوار، مهندسین مشاور پردازار،  •

 1396مدیر ترافیک در مطالعات طرح تفصیلی شهر قیدار زنجان، مهندسین مشاور پردازار،  •

 1396-1395قش محیط، مدیر ترافیک در مطالعات طرح تفصیلی شهر فوالدشهر اصفهان، مهندسین مشاور ن •

 1395مدیر ترافیک در مطالعات طرح تفصیلی شهر پرند، مهندسین مشاور نقش محیط،  •

 1395-1393مدیر ترافیک در مطالعات طرح جامع راهبردي شهر ایالم، مهندسین مشاور بعدتکنیک،  •

 1395-1394یک، مدیر ترافیک در مطالعات طرح جامع راهبردي شهر نورآباد ممسنی، مهندسین مشاور بعدتکن •

، مهندسین مشاور فجر توسعه، کارفرما: مسکن شهرسازي استان خراسان "مدیر ترافیک در مطالعات ساماندهی بافت فرسوده مرکزي شهر فردوس •

 رضوي

 ارشد ترافیک در مطالعات طرح تفصیلی محدوده مسجد مقدس جمکران، مهندسین مشاور فجرتوسعه، کارفرما: شهرداري قم کارشناس •

 تجربیات سایر -1-2

 دفتر تهران –مهندس ناظر مقیم در پروژه سرویس خدماتی یگان ویژه پاسداران ورزشگاه آزادي تهران، مهندسی ناجا  •

 سازان شمالبابلسر، شرکت بتن  -سرپرست کارگاه در فاز اول پروژه احداث پل بتنی روستاي سرخرود •

 توره –همکاري در مطالعات بهسازي محور اراك  •

 آباد حاجی –لعات فاز یک بهسازي محور بافت مشارکت در مطا •

 مشارکت در مطالعات فاز دو راه دسترسی پل چمخاله •

 سازه بخش مرکزي، مهندسین مشاور و اجراي ساختمانی سامان -واحده، بابل 33مدیر کارگاه احداث مجتمع آپارتمانی  •
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 هاي نرم افزاري:مهارت -5

 افزاريهاي نرممهارت

 افزارنام نرم ردیف
 میزان مهارت

 متوسط خوب عالی

1 
Aimsun-Synchro-Visim 

(Basic)-Hicap2000 & 
HSC2000 

    

2 Expert Choice- ArcGIS & 
ArcView 

    

3 CUBE (Basic) -QRS, 
GNE (Basic) 

    

4 AutoCAD & Land     
5 Office Pack     
6 SPSS     
7 MATLAB (Basic)-     
8 GAMS (basic)     

 

 هاي خارجی: زبان -6

 هاي خارجیزبان

 نوع مدرك نوع زبان ردیف
 میزان مهارت

 متوسط خوب عالی

      زبان انگلیسی 1
 

 تألیفات:
 "شهريونقل بار در حوزه هاي تقاضاي حملبررسی مدل"ونقل تحت عنوان ریزي حملارشد مهندسی برنامهسمینار کارشناسی •

 "در حوزه شهريو مدلسازي زنجیره عرضه تحت عنوان طراحی شبکه توزیع حمل کاال "ونقل ریزي حملمهندسی برنامهنامه کارشناسی ارشد پایان •

هاي بررسی اثرات، نیازها و چالش"ونقل تحت عنوان گروه مهندسی حمل -المللی همایش مهندسین عمران کاناداارایه مقاله در هفتمین کنفرانس بین •

 "ي در کشورهاي جهان سوم، مطالعه موردي شهرهاي ایرانشهرونقل کاالي درونحمل

مسیریابی حمل کاال در مدلسازي و ") با عنوان ISIونقل دانشگاه کالیفرنیا (چاپ مجله المللی مرکز تحقیقات حملارایه مقاله در دهمین کنفرانس بین •

 "حوزه شهري با رویکرد چندکاالیی و چندناوگانی

 "ونقل بار حمل -اي ارزیابی وضعیت سالمت در میان رانندگان حرفه"ونقل و ترافیک تهران، با عنوان  فرانس حملارایه مقاله در سیزدهمین کن •

 "مطالعه مورد پارکینگ زائر -سازي جریان ترافیک در یک پارکینگ طبقاتی شبیه "ونقل و ترافیک با عنوان ارایه مقاله در چهاردهمین کنفرانس حمل •

ارزیابی وضعیت رفتارهاي رانندگی با استفاده از پرسشنامه منچستر در میان "ونقل و ترافیک با عنوان  ن کنفرانس حملارایه مقاله در چهاردهمی •

 "اي رانندگان حرفه
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ها و  گذاري شهري و توسعه شهري براي مجالت، وبسایت عنوان مقاله ترویجی در حوزه مدیریت شهري، برندینگ شهري، سرمایه 18تدوین بیش از  •

 اي معتبر خبري در فضاي مجازيکاناله


