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 مقاالت
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تعیین عوارض بهینه مالکیت و استفاده از خودرو با هدف کمینه " ، سید احسان سید ابريشمی،مهدی مشکانی صفارزاده، سیدمحمود  (4

-016صفحه ، 0614، زمستان  4شماره ، 1دوره  ،پژوهشی مهندسی حمل و نقل-فصلنامه علمی، "بیرونی خودروها کردن هزينه های

614.  

های معابر ورودی محدوده زوج و يابی دوربینمکان" رپوسعید شرافتی ،محمود صفارزاده ،سید مهدی مشکانی ،نوری فروشانیهومن آل (6

 . 0616، زمستان 4، شماره 3دوره ، پژوهشی مهندسی حمل و نقل-فصلنامه علمی، "فرد تهران با رويکرد بیشینه کردن پوشش تخلفات

در محدوده طرح زوج و فرد شهر  ارائه مدلی برای جانمايی دوربینهای ثبت تخلفات"مهدی مشکانی، بابک میربها، شیدا روشنخواه سید  (2

 . 0616، زمستان چهاردمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقلصورت پوستر در ارائه شده به   "تهران
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 سوابق کاري  

 (مل و نقلکارشناس ارشد برنامه ريز ح)  اکنونت -0614 پژوهشگاه حمل و نقل و ترافیک طراحان پارسه تهران -0

 (کارشناس ارشد مديريت تعمیر و نگهداری راه) 0613-0611 ربیت مدرسفناوری اطالعات دانشگاه ت وهشگاهژپ -4

 هاي کاريپروژه

 تهران  داریريزی شهرانجام پروژه تعیین نظام عوارض سالیانه مالکیت خودرو برای مرکز مطالعات و برنامه -0

 زوج و فرد شهر تهران طرح های مکانیزاسیون محدوده يابی دوربینمکان -4

 گذاری پل صدر و تونل نیايش شهر تهرانمطالعات قیمت -6

 های استان تهران در زمان بحرانارزيابی عملکرد راه -2

 (فاز صفر) نگهداری راه های کشورتعمیر و ديريت مسیستم اطالعاتی به منظور ايجاد  -1

 مطالعات جامع حمل و نقل شبکه بین شهری استان تهران -3

 کرمانمطالعات جامع حمل و نقل شبکه بین شهری استان  -0

 سنجی دو سطحی کردن معابر شهر مشهد مطالعات امکان -3

 تهران 3بررسی و اصالح معابر عابرپیاده منطقه  -1

 تهران 3آرام سازی جريان ترافیک در تقاطعات منطقه  -01

 مطالعات طراحی مسیر دوچرخه در شهر همدان -00

 های ترافیکی و کاالهای خطرناک در شهر مشهد مطالعات مسیريابی حمل و نقل محموله -04

 افزارآشنايی با نرم

 Visum, Aimesun 

 MATLAB, LINGO-GAMS 

 Autocad 

  Microsoft Office 2010 

 هاي خارجیمهارت زبان

 دارای مدرک زبان تافل  تسلط به زبان انگلیسی -0

 

 

 

 

 

 

  


