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نام و نام خانوادگی

احمدرضا سلیمان میگونی

شماره شناسنامه

0000020000

تاریخ تولد

0621

محل تولد

تهران

وضعیت نظام وظیفه

پایان خدمت

وضعیت تاًهل

متاهل

آدرس:

تهران -منطقه  – 00همت غرب -بلوار کاشان – بلوار اقاقیا – مجتمع مسکونی دانشگاه تهران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏarsm.soleimani@gmail.com :

سوابق تحصیلی:
سال اخذ مدرک

مدرک

رشته و گرایش

محل اخذ مدرک

مهندسی تکنولوژی حمل و

دانشگاه جامع ،فرهنگی

نقل و ترافیک شهری

هنری شهرداری تهران

کارشناسی (لیسانس)

0600

کاردانی (فوق دیپلم)

0610

حمل و نقل و ترافیک شهری

دیپلم

0610

ریاضی و فیزیک

دانشگاه جامع ،فرهنگی
هنری شهرداری تهران
دبیرستان نمونه مردمی
شهید دکتر مفتح

سوابق شغلی:
عنوان شغل

محل اشتغال

کارمند پاره

معاونت حمل و

وقت

نقل و ترافیک

(با عنوان

شهرداری منطقه

کارآموز)

 6تهران بزرگ

کارشناس

شرکت مهندسین

حمل و نقل و

مشاور راههای

ترافیک

طالیی البرز

کارشناس

پژوهشگاه حمل و

حمل و نقل و

نقل طراحان

ترافیک

پارسه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

علت تغییر
شغل
اتمام دوره

--

--

شرح فعالیت

ی
 2ماهه

 همکاری در فعالیت های ترافیکی (کنترل ،
بازدید  ،نظارت  ،اصالح هندسی  ،همسطح
سازی معابر عابر پیاده و )....
 تکنسین فنی و نقشه کشی
 مسئول باز دید و عملیات میدانی

0610/0/00

0611/0/0

--

 همکاری در طراحی مسیر
طراحی دیتیل و...
 مسئول طراحی کامپیوتری عالئم هدایت
مسیر
 مسئول گروه نقشه کشی و طراحی هندسی
 مسئول بازدید و عملیات میدانی

0611/00/0

0606/.2/.0

--

 مسئول طراحی کامپیوتری عالئم هدایت
مسیر
 تهیه گزارشات و کارشناس گروه مطالعات
ترافیک
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 تهیه گزارشات و کارشناس گروه مطالعات

کارشناس

مهندسین مشاور

حمل و نقل و

آیریانا طرح و

ترافیک

برنامه

ترافیک

0606/.2/.0

تا کنون

--

 مسئول طراحی کامپیوتری عالئم هدایت
مسیر
 مسئول گروه نقشه کشی و طراحی هندسی
 مسئول بازدید و عملیات میدانی
 تهیه گزارشات و کارشناس گروه مطالعات
ترافیک

کارشناس
حمل و نقل و

مهندسین مشاور
طرح گارنو

ترافیک

0600/.1/.0

تا کنون
(پاره وقت)

--

 کارشناس نقشه کشی و طراحی هندسی
 کارشناس طراحی کامپیوتری عالئم هدایت
مسیر

سوابق ارائه مقاالت:
ارائه مقاله ارائه الگوی تعامالت میان ارگانی در مدیریت امداد جاده ای و کسب رتبه مقاله ی برتر در یازدهمین کنفرانس بین
المللی حمل و نقل و ترافیک برج میالد تهران
چاپ مقاله راهکار های برقراری تعامالت ارگانیک در مدیریت امداد جاده ای در فصل نامه علمی -ترویجی راهور
ارائه الگوی مناسب طراحی و جانمائی تالبلو های هدایت مسیر شهری
مطالعه ی موردی بزرگراه طبقاتی صدر
ارائه مقاله اولویت بندی میزان استفاده از انواع کارت بلیت در میان کاربران مترو در سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل
و نقل و ترافیک برج میالد تهران
ارائه مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر میزان جذابیت استفاده از بلیت الکترونیک در میان کاربران حمل و نقل عمومی
ارائه مقاله طراحی الگوی تعامل و ارتباطات بین سازمان ها در مدیریت امداد و نجات جاده ای
ارائه مقاله مطالعات امکانسنجی توسعه محور پیاده در محدوده مرکزی کالنشهر رشت

تخصص ها و مهارت ها:
عنوان:
امور اجرایی

توضیحات:
با توجه به حضور در اجرای پروژه ها ی مختلف ترافیکی آشنا به مسائل اجرایی  ،ترافیکی
و آماری و..

نرم افزارهای مهندسی ترافیک

Aimsun
و آشنایی با نرم افزار شبیه سازی synchro 0

نرم افزار طراحی

، free hand 11 ، AUTOCAD 7002-7002 ، ARC GIS ،3DMAX, Sketch up
Adobe Photo Shop
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نرم افزارهای کاربرد عام

MICROSOFTE OFFICE 7003-7002( MS WORD, MS EXCEL, MS POWER
)… POINT,

دوره های آموزشی:
 .0گذراندن دوره آموزشی  ICDLدر مرکز آموزش های تخصصی  Icdlایران.
.7گذراندن دوره آموزشی ) Auto Cad (7D,3Dدر مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف.
.3گذراندن دوره آموزشی  ARC GISدر مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف.
.0گذراندن دوره آموزشی نرم افزار تخصصی ترافیک  AIM SUNدر شرکت سیمارون پرداز.
. 6شرکت در دوره های تخصصی برگذار شده در شرکت راههای طالیی البرز (مهارت های طراحی مسیر  ،ضوابط طراحی
عالئم عمودی و افقی)
 .2شرکت در دوره ها و کارگاههای آموزشی برگزار شده ی مهنسی ترافیک در برج میالد تهران
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فعالیت ها:
فعاليت هاي فني – مهندسي در زمينه مهندسي ترافيك با معاونت ترافيك شهرداري منطقه  3شهرداري تهران:
 همکاری با معاونت ترافیک شهرداری منطقه  6تهران (ناحیه  )6در نظارت بر اجرای پروژه ایمن سازی و
بهسازی معابر عابر پیاده میدان ونک (منطقه  6شهرداری تهران).
 همکاری با معاونت ترافیک شهرداری منطقه  6تهران (ناحیه  )6در نظارت بر اجرای نرده گذاری میدان ونک و
خیابان های اطراف آن(منطقه  6شهرداری تهران).
 همکاری با معاونت ترافیک شهرداری منطقه  6تهران (ناحیه  )6در برنامه ریزی  ،طرح ریزی و اجرای پروژه
ایمن سازی معابر عابر پیاده و گذرگاه عرضی منطقه.
 همکاری با معاونت ترافیک شهرداری منطقه  6تهران (ناحیه  )6در نظارت بر پیاده سازی صحیح و اصولی پل
های عابر پیاده خیابان غفاری اباذر و خیابان چهارم  -سید خندان (شهرداری منطقه .)0
 همکاری با معاونت ترافیک شهرداری منطقه  6تهران (ناحیه  )6در نظارت بر اجرای صحیح پروژه همسطح
سازی معابر عابر پیاده خیابان دیباجی (شهرداری منطقه )6
 همکاری با معاونت ترافیک شهرداری منطقه  6تهران (ناحیه  )6در برنامه ریزی ،طرح ریزی و نظارت بر اجرای
پروژه ترمیم روشناییی معابر در بلوار میر داماد.
 همکاری با معاونت ترافیک شهرداری منطقه  6تهران (ناحیه  )6در نظارت بر اجرای صحیح پروژه ترمیم سطح
روسازی خیابان عطار.
همکاری با دفتر آماری معاونت ترافیک شهرداری منطقه  6تهران (ناحیه  )6در تهیه گزارشات آماری برای
پروژه های آرام سازی ترافیک منطقه.

فعاليتهاي فني  -مهندسي در زمينه مهندسي ترافيك با شركت مهندسين مشاور راههاي طاليي البرز:
 کارشناس در پروژه ایمن سازی معابر پیاده شهر ارومیه.
 کارشناس پروژه طراحی وجانمایی عالئم (نقشه کشی) پارک آموزش ترافیک نمین (اردبیل).
 مسئول آمار برداری و برداشت عملیات میدانی از معابر فرودگاه مهرآباد.
 طراحی و نقشه کشی پروژه ایمن سازی معابر پیاده و گذرگاه عرضی فرودگاه مهرآباد.
 تکنسین نقشه کشی و مسئول برداشت میدانی پروژه ساماندهی حمل ونقل وترافیک مناطق  0و 00شهرداری
تهران.
 تهیه گزارش و مسئول آمار برداری پروژه ایمن سازی معابر عابر پیاده و گذرگاه عرضی مناطق  0و 00شهرداری
تهران.
 کارشناس و مسئول آمار برداری پروژه امکان سنجی احداث دور برگردان در ضلع شمالی میدان آزادی منطقه 0
شهرداری تهران.


کارشناس و مسئول آمار برداری پروژه امکان سنجی احداث دور برگردان در ضلع غرب میدان فتح.
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 کارشناس پروژه و همکاری دربرداشت میدانی و آمار برداری پروژه ساماندهی تقاطعات شمشیری و قزوین
(منطقه  0شهرداری تهران).
 همکاری دربرداشت میدانی و آمار برداری پروژه ساماندهی حمل ونقل و ترافیک شهر قدس.
 نقشه کش پروژه طراحی و جانمایی عالئم شهر قدس.
 کارشناس پروژه ممیزی ایمنی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی.
 همکاری در طراحی و نقشه کشی عالئم پروژه ساماندهی حمل ونقل و ترافیک شهر کرمان (محور انار-شهر
بابک).
 کارشناس و مسئول عملیات میدانی پروژه طراحی و جانمایی عالئم منطقه  0شهرداری تهران.
 کارشناس و مسئول عملیات میدانی پروژه ساماندهی معابر پباده وگذرگاه عرضی منطقه  0شهرداری تهران.
 کارشناس پروژه ساماندهی حمل ونقل و ترافیک شهر قم (طراحی و جانمایی عالئم) حد فاصل محور شهید
کبیری تا میدان امام حسین (ع).
 نقشه کش پروژه طراحی مسیر و طراحی عالئم مسیر دوچرخه اهواز.
 کارشناس و نقشه کش پروژه ساماندهی معابر پباده وگذرگاه عرضی شهر قم.
 مسئول آمار برداری و برداشت میدانی پروژه ساماندهی معابر پباده وگذرگاه عرضی شهر قم.
 کارشناس و نقشه کش پروژه طراحی و جانمایی عالئم پارک آموزش ترافیک شهر اهواز.
 کارشناس پروژه مطالعات باز نگری شبکه معابر شهرک بیمه (منطقه  0شهرداری تهران).
 کمک کارشناس و نقشه کش پروژه مسیر دوچرخه منطقه  0شهرداری تهران.
 کارشناس و نقشه کش پروژه طراحی و جانمایی تابلوهای فلورسنتی نقاط پر حادثه ی شهرستان کرمان.
 کمک کارشناس و نقشه کش پروژه ایمن سازی شبکه جنوبی میدان فتح.
 همکاری در پروژه ایمن سازی معابر شهرک صنعتی اشتهارد.
 نقشه کشی پروژه ایمن سازی مسیر  BRTمالرد کرج.
 طراحی و تهیه نقشه و مسئول آمار برداری پروژه مطالعات ایمن سازی بلوار عدل (منطقه  0شهرداری تهران).
 کمک کارشناس پروژه مطالعات امکان سنجی انسداد خیابان اباذر کاشانی (منطقه  0شهرداری تهران).
 همکاری در پروژه طراحی وجانمایی وایمن سازی منطقه ویژه پارس (عسلویه).
 طراحی و تهیه نقشه پروژه طراحی  ،برنامه ریزی و کنترل تقاطعات همسطح رباط کریم.
 طراحی و تهیه نقشه پروژه ساماندهی طرح هندسی بلوار انقالب شهر قدس.
 کمک کارشناس پروژه مطالعات ایمن سازی بلوار عدل (منطقه  0شهرداری تهران).
 طراحی و تهیه نقشه پروژه طراحی عالئم شهر میانه.
 طراحی کامپیوتری پروژه راهنمای مسیر پایانه های آزادی و پایانه مترو صادقیه.

فعاليت های فنی – مهندسی در زمينه مهندسی ترافيک در پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه:
 همکاری درطراحی و ترسیم مسیر پروژه مسیر دوچرخه منطقه  0تهران بزرگ.
 کارشناس پروژه طراحی مسیر پروژه مسیر دوچرخه شهر همدان.
 کارشناس و مسئول نقشه کشی پروژه ایمن سازی معابر عابر پیاده و گذر گاه عرضی منطقه  0تهران بزرگ.
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 کارشناس و مسئول نقشه کشی پروژه ایمن سازی معابر عابر پیاده و گذر گاه عرضی منطقه  6تهران بزرگ.
 کارشناس و مسئول نقشه کشی پروژه طراحی راههای دسترسی حرم مطهر.
 همکاری در پروژه مکان یابی و طراحی پارکینگ های وسائط نقلیه و سرویس های بهداشتی در محدوده حرم
مطهر.
 همکاری در برداشت میدانی و آمار برداری پروژه آرام سازی و ایمن سازی خیابان ولیعصر -نیایش.
 مسئول آمار برداری پروژه طرح زوج و فرد تهران بزرگ.
 همکاری در طراحی  ،مکان یابی و ترسیم فرودگاه قم – سلفچگان.
 مسئولیت آمار برداری طرح زوج و فرد و طرح ترافیک در پروژه بررسی تاًثیر مکانیزاسیون بر کنترل وسعت
محدوده ترافیک زوج و فرد شهر تهران.
 همکاری در تهیه گزارش پروژه تهیه و تدوین برگه های ایمنی حمل مواد خطرناک.
 تهیه گزارش پروژه آمار برداری خروجی های محدوده طرح ترافیک شهر تهران زوج و فرد تهران بزرگ.
 تهیه گزارش پروژه آمار برداری خروجی های محدوده طرح ترافیک شهر تهران طرح ترافیک تهران بزرگ.
 تهیه گزارش آرام سازی و ایمن سازی خیابان کالهدوز شهرداری منطقه  6تهران بزرگ.
 تهیه گزارش امکان سنجی بکار گیری سیستم های هوشمند در چرخه مدیریت بحران.
 کارشناس پروژه مسیر دوچرخه شهرداری منطقه 6
 کارشناس و مسئول نقشه کشی پروژه طرح جامع مدیریت استراتژیک راههای استان تهران.
 کارشناس و مسئول نقشه کشی پروژه طراحی عالئم هدایت مسیر بزرگراه طبقاتی صدر معاونت حمل و نقل و
ترافیک
 کارشناس پروژه طراحی عالئم هدایت مسیر راههای شریانی منطقه  6شهرداری تهران
 ساماندهی خیابان کالهدوز شهرداری منطقه  6شهرداری تهران


مسئول نقشه کشی و کارشناس پروژه ساماندهی پارک حاشیه ای خیابان پاسداران منطقه  6شهرداری تهران

 کارشناس پروژه ممیزی ایمنی راههای شریانی نوروزی ( 0606تهران – مشهد)
 کارشناس پروژه طراحی و جانمایی پارک آموزش ترافیک در شهرداری منطقه  06تهران
 کارشناس پروژه ساماندهی تقاطع امام علی صفا شهرداری منطقه 06
 همکاری در طراحی  ،مکان یابی و ترسیم با سمت کارشناس پروژه در فرودگاه اردبیل
 همکاری در طراحی  ،مکان یابی و ترسیم با سمت کارشناس پروژه در فرودگاه سردار جنگل رشت
 کارشناس پروژه ممیزی ایمنی شهران دماوند
 کارشناس و مسئول عملیات میدانی پروژه ممیزی ایمنی مسیر برون شهری تهران تا مشهد
 کارشناس پروژه اصالح هندسی  ،ساماندهی ،شناسایی نقاط حادثه خیز و ایمن سازی معابر شهری شهر شیراز
 کارشناس پروژه مطالعات ارزیابی و بهسازی کریدور شهران-دماوند در راستای مدیریت بزرگراهی
 کارشناس پروژه مطالعات ارزیابی و بهسازی کریدور آزادگان در راستای مدیریت بزرگراهی
 کارشناس پروژه مطالعات ارزیابی و بهسازی کریدور زین الدین تا بزرگراه شهید خرازی در راستای مدیریت
بزرگراهی


...

رزومه – احمدرضا سلیمان میگونی
فعاليت های فنی – مهندسی در زمينه مهندسی ترافيک در شرکت مهندسين مشاور آيريانا طرح و برنامه:
 کارشناس و مسئول پروژه توسعه زیر ساخت های ترایکی مبتنی با سند راهبردی محله محوری (خط سفید)
منطقه  0در فاز های  0و 0
 مسئول نظارت شبانه انجام پروژه خط سفید منطقه  0شهرداری تهران
 کارشناس و مسئول پروژه اصالح هندسی نقاط حادثه خیز منطقه  0کالن شهر تهران
 مسئول گروه طراحی هندسی منطقه  0شهرداری کالن شهر رشت
 مسئول بازدید میدانی و طراحی عالئم هدایت مسیر مناطق  6، 0،0و  1کالن شهر قم
 طراحی مسیر و تقاطعات محور ساحلی حیدر کاشان
 انجام مطالعات خط سفید معابر منتخب شهر کاشان
 اصالح هندسی میدان منتظری
 ارائه مناسب ترین واریانت برای رینگ شرقی کاشان
 ارایه طراحی و اصالح میدان رازی شهر ورامین
 کارشناس پروژه طراحی پیاده را در هسته مرکزی کالن شهر رشت
 کارشناس مطالعات اصالح هندسی میدان دانشگاه شهرداری کرج
 کارشناس مطالعات ترافیک منطقه ای کالن شهر رشت
 کار شناس و مسئول طراحی هندسی مطالعات ساماندهی میدان صیقالن و محدوده میدان زرجوب و پل جوان
در شهر رشت
 کارشناس طرح جامع ایمنی شهر رشت
 کارشناس و مسئول طراحی هندسی مسیر دوچرخه کالن شهر رشت
 طراحی پارک آموزش ترافیک شهرداری رشت
 مسئول طراحی هندسی در پروژه باز طراحی پایانه اتوبوس رانی کالن شهر رشت
 کارشناس پروژه ایمن سازی و آرام سازی خیابان هنگام منطقه  0شهرداری تهران
 کارشناس پروژه ایمن سازی محور پیامبر اعظم کالن شهر قم
 مسئول طراحی هندسی پروژه های معین کالن شهر رشت
 مسئول بازدید میدانی و طراحی عالئم هدایت مسیر پهنه غرب و شمال غرب تهران بزرگ (منطقه  0،00،00و )0
 و....

