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 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

  دانشگاه های دولتی
 

        

  اربردیک -دانشگاه جامع علمی
 

        

  آزاد دانشگاه
 

        

  سایر
 

        

 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 کشور محل اخذ مدرک

 1389 عمران مهندسی عمران لیسانس
علم و صنعت ایران 

 تهران -
 ایران

لیسانس فوق  مهندسی عمران 
برنامه ریزی حمل 

 و نقل و ترافیک
1392 

ایران علم و صنعت 

 تهران -
 ایران

 مهندسی عمران دکتری
برنامه ریزی حمل 

 و نقل و ترافیک
 در حال تحصیل

علم و صنعت ایران 

 تهران -
 ایران

 حمل و نقل و ترافیک نام کمیته:

 عضو کیمته سمت در کمیته:

 مدت زمان عضویت :
 سال 1

 سوابق تحصیلی

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

  مطالعات

 عضویت هئیت علمی در:

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 
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 اجرایی و کاری سوابق -1

 تاکنون 1395 رودان ساخت و طرح مشاور مهندسین شرکت در ترافیک و نقل و حمل دپارتمان مدیر -

 صدرا جدید شهر ترافیک و نقل و حمل ساماندهی مطالعات -

 صدرا – شیراز برقی قطار های ایستگاه جانمایی مطالعات -

 کشور ربغ بزرگراهی کریدور آباد، نور – آباد خرم محور مسیر هدیت عالئم جانمایی و طراحی مطالعات -

 پارسیان - المرد آزادراه احداث توجیهی طرح مطالعات -

 محالت – اختران زر طالی معدن دسترسی مسیر اول فاز مطالعات -

 کشور غرب بزرگراهی کریدور آباد، فیروز همسطح غیر تقاطع دوم و اول فاز مطالعات -

 StatOilHydro شرکت حفاری سایت دسترسی های راه سنجیامکان مطالعات -

 نیالریخا منطقه در سبز گیالن سیمان کارخانه به دسترسی محور طراحی و سنجی امکان مطالعات -

 لرستان استان مواصالتی محورهای اصالحی طرح ارائه و ای منطقه سرعت تدقیق مطالعات -

 رامونا نقش آرتا مشاور مهندسین پروژه مسئول کارشناس و پروژه مدیر -

 خط مترو های ایستگاه اثرسنجی مطالعات تهران، شهرداری 12 منطقه معابر هندسی اصالح و طراحی مطالعات پروژه مدیر -

 تهران داریشهر 12 منطقه در سفید خط پروژه اجرایی عملیات ناظر آهاب، مشاور مهندسین با همکاری تهران، مترو 6

 1395 تا 1394 فروردین فردا، تردد راهبرد مشاور مهندسین پروژه کارشناس و مدیریت -

 اصفهان شهر نقل و حمل هوشمند هایسیستم مطالعات -

 1393 -1390 ایران، اسالمی جمهوری انتظامی نیروی راهور پلیس با همکاری -

 اسالمی جمهوری امیانتظ نیروی راهور پلیس پروژه، مجری محور، از خروج تصادفات در دخیل پارامترهای بررسی مطالعات -

 ایران

 1392 ماه تیر تا 1391 ماه مهره پارس، آفرینان طرح مشاور مهندسین پروژه، ارشد کارشناس -

 تهیه و ارشد کارشناس ، کشور در تبلیغاتی هایالمان و تابلوها از برداریبهره و نصب در الزم ترافیکی هایشاخص تدوین -

 کشور وزارت کشور، هایدهیاری و هاشهرداری سازمان: کارفرما  پروژه، کننده

 (1390) شریف صنعتی دانشگاهی جهاد با همکاری -

 پیشنهادی راهکارهای و کرج -تهران قدیم جاده در کالهدوز شهید زیرگذر ایمنی مشکالت بررسی -

 سوابق پژوهشی، شغلی و مقاالت چاپ شده  و... را به مشروح توضیح دهید.
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 یفشر صنعتی دانشگاهی جهاد پروژه، ارشد کارشناس تهران، شهرداری 21 منطقه ترافیک ساماندهی پروژه -

 (1391 اسفند تا 1390) فردا، تردد راهبرد مهندسین شرکت پروژه، کارشناس -

 1391 سال تهران، شهر تصادفات بینیپیش مدل ساخت مطالعات -

 راهبرد مشاور سینمهند پروژه، کارشناس کمیجان، شهر حسین امام میدان ایمنی بهسازی و ترافیکی ساماندهی مطالعات - 

 1390فردا، تردد

 .1391 سال تهران، شهر در خطرناک کاالهای نقل و حمل مسیریابی مطالعات -

  1391 ماه اسفند تا 1390 تیرماه تردد، بهین مشاور مهندسین شرکت پروژه، مدیر و مسئول کارشناس -

 1390 پروژه، مدیر تهران، شهر در پیاده محورهای شناسایی و محور انسان نقل و حمل هایسیستم مطالعات -

 ستارخان، خیابان ان،تهر آیت دکتر خیابان سازیراهپیاده طرح ترافیکی سازی شبیه و سنجیامکان و نیازسنجی مطالعات -

 1391 پروژه، کارشناس ، منوچهری افسریه، نو، زار الله تهران، بهارجنوبی خیابان

 دانشگاه در پژوهشی سوابق  -1

 (زاده افندی شهریار دکتر) تهران شهر در کاال و بار نقل و حمل هایسیستم ارزیابی و بررسی -

 (زاده افندی هریارش دکتر)تهران شهر با تطبیقی مطالعه و برزیل کوریتیبای شهری نقل و حمل سیستم ارزیابی و بررسی -

 (سالمیاال شیخ عبدالرضا دکتر نظارت تحت) پرواز ناوگان تخصیص و هوایی خطوط سازیبهینه هایروش بررسی -

"GAME THEORY & Transportation modeling”-  (االسالمی شیخ عبدالرضا دکتر) 

 (شاهی جلیل دکتر)شهری تقاطعات ساماندهی و ترافیک تحلیل -

 (نژاد احمدی محمود دکتر)همدان شهریدرون نقل و حمل سیستم در موجود هایچالش و مشکالت بررسی -

 (خاکی منصور علی دکتر)  کنار در نقل و حمل ریزیبرنامه -

 (شیرازیان رضا دکتر) آن از ناشی درآمدزایی و نقلی و حمل هایسیستم در تبلیغات نقش بررسی -

 (االسالمی شیخ عبدالرضا دکتر) " ها¬راه مدیریت هایروش انواع بررسی -

  آموزشی سوابق -3

 1397 و 1396 همدان، استانداری و شهرداری – نقل و حمل ریزی برنامه و ترافیک مهندسی های دوره تدریس -

 همدان شهر اسالمی شورای های پژوهش مرکز ترافیک و نقل و حمل دفتر عضو -
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 ارشد کارشناسی نامه پایان و سمینار -4

: راهنما ساتیدا) ارشد کارشناسی سمینار " نقلی و حمل های شبکه تعادلی جریان حساسیت آنالیز های¬روش بررسی " -

 (زاده افندی شهریار دکتر

 (زاده افندی ریارشه دکتر) ارشد، کارشناسی نامه پایان "شبکه طراحی مساله حل برای مبنا گرادیان روش یک ارائه " -

 شده تالیف مقاالت -5

 ؛" ونقلملح هوشمند سیستمهای خدمات از استفاده با خودرو فنی معاینه مراکز مدیریت پیشنهادی منطقی معماری " -

 .1394 ان؛ایر ترافیک و نقلولحم مهندسی المللیبین کنفرانس پانزدهمین ارونقی؛ سعید کمره، داریوش زاده،خطیب آرمین

 شهر در رانیتوبوسا یکپارچه مدیریت سیستم وجود عدم اثر در سیستم به وارده سربار های¬هزینه میزان تعیین و تحلیل" -

 .1394 ایران؛ ترافیک و نقلوحمل مهندسی المللیبین کنفرانس پانزدهمین ارونقی؛ سعید کمره، داریوش ؛" تهران

 با هرانت کالنشهر در Car Sharingشخصی نقلیه وسایل گذاری اشتراک سیستم پیادهسازی در موثر های شاخص ارائه -

 المللی ینب کنفرانس پانزدهمین ،AHPمراتبی سلسله تحلیل فرایند از استفاده مستعدبا های محدوده شناسایی رویکرد

 .1394 پور، دشتی طاهره و کمره داریوش ترافیک، و نقل و حمل مهندسی

 دوازدهمین انمهر،کی مرادعلی کمره، داریوش جاده، از خروج ای وسیله تک تصادفات بروز در موثر پارامترهای شناسایی "-

 .1392 ایران؛ ترافیک و نقلوحمل مهندسی المللیبین کنفرانس

 مهندسی المللیینب کنفرانس دوازدهمین شهری درون معابر حاشیه در تبلیغاتی بیلبوردهای جانمایی الگوریتم ارائه   " -

 .1392 حبیبیان میقات کمره، داریوش ایران؛ ترافیک و نقلوحمل

 سلسله تحلیل روش از استفاده با تهران شهر سطح در سازی¬راه پیاده جهت مستعد معابر بندی اولویت متدولوژی ارائه " -

 ینی؛مو بهرامی مهری کمره، داریوش ؛"(ونک ده و ستارخان دکترآیت، های¬خیابان موردی مطالعه)(AHP) مراتبی

 .1391 ایران؛ ترافیک و نقلوحمل مهندسی المللیبین کنفرانس دوازدهمین

 داریشهر 8 منطقه در آیت دکتر شهید ابانخی: موردی مطالعه) ها،راهپیاده احداث سنجیامکان و نیازسنجی متدلوژی ارائه" -

 و نقلوحمل مهندسی المللیبین کنفرانس دوازدهمین موینی؛ بهرامی مهری کمره، داریوش پور،خشایی مرتضی ؛"(تهران

 .1391 ایران؛ ترافیک

 ها گواهینامه و شده گذرانده های دوره -6

 Auto CAD افزار نرم کاربردی آموزش دوره: 1383 .1

 صنعت آزما جوش ای حرفه و فنی آموزشگاه از  level1 جوشکاری بازرسی: 1384 .2

 نقل و حمل المللی بین های شرکت انجمن فیاتا، بارفرابری و نقل و حمل مدیریت دوره: 1391 .3

 استان انساختم مهندسی نظام سازمان از مسکونی ساختمانهای اجرای و نظارت طراحی، اشتغال پروانه: 1393 .4

 .همدان
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 .امیرکبیر صنعتی دانشگاه ترافیک و نقل و حمل هوشمند های سیستم ملی معماری تدوین: 1394 .5

 نعتص و علم دانشگاه دانشگاهی جهاد  Civil3D افزار نرم کاربردی آموزش دوره پایان گواهینامه:1394 .6

 .همدان استان ساختمان مهندسی نظام سازمان از ترافیک نظارت طراحی، اشتغال پروانه: 1395 .7

 و مسکن راه تحقیقات مرکز کشور، های راه ایمنی عملکردی های شاخص آموزشی دوره گواهینامه: 1396 .8

 شهرسازی

 مطالعاتی عالقه مورد زمینه -7

 (ITS) نقل و حمل هوشمند های سیستم طراحی و مطالعات -

 .جدید های راه احداث پذیری توجیه و اقتصادی مطالعات -

  (Traffic Impact Study)جدید های توسعه ترافیکی اثرسنجی مطالعات -

  شهرها ترافیک و نقل و حمل ساماندهی مطالعات -

 معابر سازی راه پیاده مطالعات -

 کاال و بار نقل و حمل مطالعات -

 ریشه برون محورهای سرعت تقیق مطالعات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (97)اسفند  همدان شهر اسالمی شورای های پژوهش و مطالعات مرکز عمومی روابط
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