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سوابق تحصيلي
 88-90شهرسازي دانشگاه معماري شهرسازي تهران(-كارداني معماري(
 90-92حمل و نقل دانشگاه فرهنگي هنري شهرداري تهران( كارشناسي مهندسي ترافيك و(

مرتبط سوابق تجربي و كاري

  1389، تابستان تهران 3معاونت حمل نقل و ترافيك شهرداري منطقه همكاري با
  تاكنون 1391پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، تابستان كارشناس

  و اجرايي فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي

  (درپروژه نظارت بر ساخت و ساز تجاري و مسكوني)3همكاري با شهرداري منطقه
  (درپروژه نظارت بر گودبرداري ساختمانهاي مسكوني)3همكاري با معاونت ترافيك شهرداري منطقه
  1392مشهد(زمستان  –پروژه مميزي ايمني كريدور تهران كارشناس(
  الكترونيك در سيستم حمل و نقل عمومي شهر تهرانمطالعات تطبيقي و نيازسنجي بكارگيري بليط
 اصالح هندسي ، ساماندهي، شناسايي نقاط حادثه خيز و ايمن سازي معابر شهري شهر شيراز
 يابي تابلوهاي هدايت مسير  بزرگراه و پل طبقاتي صدرمطالعات مكان
 علي (ع) امام بزرگراه با پيروزي تقاطع خيابان محدوده ترافيكي ساماندهي مطالعه
 هاي دسترسي پيروزي در بزرگراه امام علي(ع)ساماندهي رمپ مطالعه
  شهران در راستاي مديريت بزرگراهي -ارزيابي و بهسازي كريدور دماوندمطالعات
 (بار و مسافر) طرح آمارگيري مبدأ مقصد حمل و نقل جاده اي  كشور
 استان گيالنحمل و نقل  طرح جامع
  اي استان كرمان در زمان بحرانونقل جادهحملبررسي عملكرد شبكه
 طرح جامع  حمل و نقل استان كرمان
 و ارائه راهكارهاي مناسب نهاي ترافيكي استان تهراشناسايي گلوگاه



 در سفرهاي درون شهري تهران راهكارهاي كاهش سهم استفاده از موتورسيكلت  

 14و13هاي كوچك مقياس سوخت منطقه جانمايي جايگاه 

 ع(علي امام بزرگراه تقاطع محدوده پيروزي خيابان دوربرگردان انسداد سنجيامكان مطالعات( 

 تخلفات ثبت هوشمند سامانه از منتج هايداده بكارگيري مطالعات 

 انجام مطالعات نقش جايگاه، و ظايف وعملكرد مراكز ترافيك شهري در دنيا و تدوين مدل مطلوب براي كالنشهر تهران  
 

 هاي دانشجوييپروژه

  به همراه مطالعات ارزيابي اقتصادي در كنار برداشت وضع موجود2به روز رساني نقشه هاي كاربري هاي اراضي طرشت(منطقه ( 

 مطالعات ساماندهي و طراحي پايانه جنوب 

 مكانيابي پايگاه هاي امداد و نجات،نيروگاههاي برق وساير كاربري ها 

 مطالعات مديريت حوادث غير مترقبه 

 

  فهرست مقاله

  1393چهاردهمين كنفرانس مهندسي ترافيك، تهران،  "هاي حمل و نقل شهريدر ارزيابي استفاده از مونوريل براي سامانه SWOTروش "
  1395شانزدهمين كنفرانس مهندسي ترافيك،  "هاي آموزش رانندگي تدافعي با استفاده از مدل جايگشتيرتبه بندي سرفصل"
  

  

    افزاريهاي نرمآشنايي با محيط

Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint,…), Windows 

Photoshop, freeHand ،AutoCAD،ArcGIS،Aimsun، synchro 


