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 حمل و نقل و ترافیک نام کمیته:

 ِرییس کمیته سمت در کمیته:

 سال 5 مدت زمان عضویت :

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

  دانشگاه های دولتی
 دانشگاه مالیر

        

  کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

        

  آزاددانشگاه 
 

        

  سایر
 

        

 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 کشور محل اخذ مدرک

 7711 عمران عمران لیسانس
دانشگاه بوعلی 

 سینا
 ایران

لیسانس فوق  7711 راه و ترابری عمران 
دانشگاه تربیت 

 مدرس
 ایران

  دکتری
 عمران

 7711 راه و ترابری
دانشگاه تربیت 

 مدرس
 ایران

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

  

 سوابق تحصیلی

 عضویت هئیت علمی در:

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 
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 سوابق پژوهشی، شغلی و مقاالت چاپ شده  و... را به مشروح توضیح دهید.

 سوابق آموزشی:

  تا کنون .  2831از سال  –عضو هیات علمی دانشگاه مالیر 

   مصالح ساختمانی در  -مدیریت ساخت  –پروژه راه  –راه سازی  –ماشین آالت ساختمانی  –تدریس در دورس کارشناسی : متره وبرآورد پروژه

 تکنولوژی بتن .  –روشهای اجرایی ساختمان های بتنی و فوالدی   -دو گروه معماری و عمرانی 

  : تدریس به صورت حق التدریسی در دانشگاه های ذیل 

  (  2831 -2831دانشگاه غیر انتفاعی عمران همدان . ) 

   ادامه دارد – 2811بعنوان استاد راهنما در پایانامه های کارشناسی رشد دانشگاه غیر انتفاعی عمران همدان 

 ( 2832دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان . ) 

  ( 2831-2831دانشگاه آزاداسالمی واحد مالیر .) 

  ( 2831-2832دانشگاه مالیر.) 

 پروژه تحقیقاتی

  2832-2831 –آموزش وزارت راه و ترابری ) همکار طرح ( پروژه تحقیقاتی ارائه مدل راه همسنگ با مرکز تحقیقات و. 

 (  همکاری درطرح پزوهشی کاربرد آزمایشDCP در تعیین مقاومت الیه های آسفالتی )– 2833-2831 . 

  2833 -بروی بتن آسفالتی در مناطق سردسیر ایران طرح پژوهشی  بررسی تاثیر سیمان پرتلند  . 

 -مطالعات بهبود عبور و مرور شهر جوکار 

 

 روابط عمومی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان

 13اسفند ماه 


