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نويد نديمي
اطالعات فردي

نام و نامخانوادگی: نوید ندیمی 
تاریخ تولد: 1365 

سوابق تحصيلي
راه و ترابري-دكتري عمران

محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
)1389-1387وترابري (راه -كارشناسي ارشد مهندسي عمران

محل اخذ مدرك: دانشگاه تربيت مدرس
)1383 -1378كارشناسي مهندسي عمران (

محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت

 سوابق پژوهشي

آينده مديريت و كنترل ترافيك: معرفي شبكه اقتضائي بين خودروئي، نهمين كنفرانس مهندسـي ترافيـك و مقاله با عنوان -1
.1388حمل و نقل تهران، 

.1388مقاله با عنوان عوامل موثر بر چسبندگي ريل و چرخ قطار، همايش حمل و نقل ريلي، آبان ماه  -2
ترويجـي، -هاي اجتناب از تصادف، مجله علمـي سعه سيستمتصادف جهت توتاكارگيري شاخص زمانمقاله با عنوان به -3

.89مهندسي ترافيك، سال 
 -موقع تصادفات جلو به عقب، مجله علمـي مقاله با عنوان معرفي شاخص ايمني ترمزگيري اضطراري جهت تشخيص به -4

.89پژوهشي مهندسي حمل و نقل سال 
، دهمـين كنفـرانس حمـل و نقـل و شهري: ايمني ترافيـك  سازي جريان ترافيك در سالمتجايگاه شبيهمقاله با عنوان  -5

.89ترافيك تهران، سال 
مقاله با عنوان تحليل عوامل موثر بر تصادفات عابران پياده در معابر شهري، دهمـين كنفـرانس حمـل و نقـل و ترافيـك -6

.89تهران، آذر 
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 GHR فاده از مـدل تعقيـب خـودرو   هاي تعقيب خودرو، بـا اسـت  تعيين آستانه سرفاصله زماني جهت تشخيص موقعيت -7
  . 89دهمين كنفرانس حمل و نقل و ترافيك تهران، آذر 

 -در حالت شتاب منفي، مجله علمي GHRتصادف جهت بهبود برازش مدل تعقيب خودروي تااستفاده از شاخص زمان -8
 .89پژوهشي عمران دانشگاه تربيت مدرس سال 

 -تعقيب خودرو بـا اسـتفاده از مبـاني معـادالت ديفرانسـيل مجلـه علمـي       پژوهشي با عنوان، تخمين رفتار  -مقاله علمي -9
 .89پژوهشي پژوهشنامه حمل و نقل، سال 

هاي مرتبط با ايمني، چاپ شده در مجموعـه مقـاالت   تصادف در تحليلتامقاله با عنوان بررسي كاربردهاي شاخص زمان -10
 .1390ن، ارديبهشت اولين همايش ترافيك، ايمني و راهكارهاي اجرائي آن در كرما

تصادف، چاپ شـده در مجموعـه   تازماني و زمانهاي سرفاصلهمقاله با عنوان، ارزيابي ايمني آزادراه با استفاده از شاخص -11
  . 1390مقاالت كنگره عمران سمنان، ارديبهشت 

سير خودروها، مقالـه برتـر   هاي خط مقاله با عنوان تحليل ايمني آزادراه با بكارگيري تكنيك تداخل ترافيك بر روي داده -12
  كرمان. -1390در اولين همايش ترافيك، ايمني و راهكارهاي اجرائي آن، ارديبهشت 

هـاي جلـوگيري   زماني در سيستمتصادف و سرفاصلهتاترويجي با عنوان مقايسه استفاده از دو شاخص زمان -مقاله علمي -13
  مطالعات مديريت ترافيك. ترويجي -از تصادفات جلو به عقب، تسليم شده به مجله علمي

 مقاالت در دست اقدام مجالت

زماني به تفكيك تركيبات مختلف انواع زوج خودرو در شـرايط جريـان   پژوهشي با عنوان، تحليل سرفاصله -مقاله علمي -1
  .89پژوهشي مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد، سال  -متراكم ترافيك آزادراه، تسليم شده به مجله علمي

تصادف با استفاده از معادالت ديناميك حركت، تسليم شده تاپژوهشي با عنوان، توسعه مفهوم شاخص زمان -علميمقاله  -2
 .89پژوهشي مهندسي عمران دانشگاه تبريز سال  -به مجله علمي

ـ    پژوهشي با عنوان، ارائه مدلي جهت محاسبه ريسك تصادفات جلو به عقب در آزادراه-مقاله علمي -3 ه هـا، تسـليم شـده ب
 .89مجله مدلسازي در مهندسي، دانشگاه سمنان سال 

 سابقه اجرائي 

  سازي طرح جامع حمل و نقلي مشهدپروژه بهنگامهمكاري دوماهه با تيم نظارت دانشگاه تربيت مدرس، در.  

  تا اكنون. 1389كارشناس مركز تحقيقات حمل و نقل طراحان پارسه مهر 
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 معلومات نرم افزاري

 1-  مسلط برmicrosoft office : شامل  
 1-1-microsoft office word 

 1-2-microsoft office excel 

 1-3-micosoft office powerpoint 

 2-  مسلط بر نرم افزار ترافيكيHiCAP 2000  

 3-  مسلط بر نرم افزار آماريSPSS  
 4- :مسلط بر نرم افزارهاي بهينه سازي شامل  
 4-1-WINQSB.  
 4-2-EXCEL SOLVER. 

 5- افزار مسلط بر نرمMATLAB.  
 6- افزار طرح روسازي مسلط بر نرمKENLAYER. 

 1-تسلط بر زبان انگليسي  
 نگارش خوب -مكالمه متوسط  

  

   


