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 سوابق تحصیلی

 نقل ریزي حمل و برنامه -کارشناسی ارشد مهندسی عمران 

 تهران جنوبواحد آزاد ل اخذ مدرك: دانشگاه مح

 عمران  -کارشناسی مهندسی عمران

 کرجواحد  محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد

سوابق شغلی

  تا کنون) -1394کارشناس ترافیک پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه (آذر
 9/94 -7/94( کارشناس ترافیک مهندسین مشاور ایمن تردد(
  4/94 -2/93( دفتر فنی مهندسین مشاور طرح و بناي شهر نوینکارشناس(
 11/92 -7/92( ناظر مقیم مهندسین مشاور طرح و بناي شهر نوین(
  3/92 -8/90( ترافیک مهندسین مشاور طرح ماندگار آریاکارشناس(
 ) 8/90 -12/88ناظر مقیم مهندسین مشاور طرح و بناي شهر نوین( 
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  پژوهشی و تحقیقاتی و اجراییفعالیتهاي 

 
 سنجی مربوط به ساخت کاربري طبقاتی پژوهشگاه نیرو  مطالعات عارضه -

 تدوین پیش نویس مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان: الزامات ترافیکی در ساختمان ها -

 تدوین ضوابط و مقررات مدیریت ترافیک در زمان احداث ساختمان ها و بناهاي شهري -

 فنی در پروژه بازنگري طرح جامع فرودگاه کرمانکارشناس  -

 کارشناس فنی در پروژه بازنگري طرح جامع فرودگاه شهید صدوقی یزد -

هاي غیر همسطح جدید در سطح هاي عابر پیاده و مکانیابی گذرگاهمطالعات ارزیابی کارآیی پل -
 شهرداري تهران  18منطقه 

 18ر منطقه اي در سطح معابمطالعات ساماندهی پارك حاشیه -

شهرداري تهران در  19و  18، 16، 14، 13هاي ترافیکی در سطح مناطق کارشناس فنی پروژه -
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، مهندسین مشاور ایمن تردد و مهندسین مشاور طرح ماندگار 

 آریا اعم از:

 ساماندهی تقاطع ائمه اطهار و ابوذر -

 ساماندهی ترافیکی میدان مطهري -

 )14سازي خیابان نبرد شمالی (منطقه  ندهی و امکانسنجی یکطرفهساما -
 )14سازي خیابان افراسیابی (منطقه  ساماندهی و امکانسنجی یکطرفه -
 )14سازي خیابان پرستار (منطقه  ساماندهی و امکانسنجی یکطرفه -
 )14سازي خیابان کریمشاهیان (منطقه  ساماندهی و امکانسنجی یکطرفه -
 )13حاجی فرجی (منطقه  -متري نیروي هوایی هندسی دوربرگردان تقاطع سیامکانسنجی اصالح  -
هاي مسیل منوچهري و هشتم نیروي هوایی (منطقه  ساماندهی تقاطع هاي خیابان امامت با خیابان -

13( 
 )13امکانسنجی اصالح هندسی مسیل جاجرود تقاطع خیابان حافظ (منطقه  -
 )13ع خیابان سربی  (منطقه امکانسنجی اصالح هندسی مسیل منوچهري تقاط -
 تهران) 13هاي عادلی و محصل (منطقه تعیین الگوي حرکتی در خیابان -

 )13دهقان (منطقه -بازنگري و اصالح فازبندي و زمانبندي چراغ راهنمایی تقاطع پیروزي -
 )13هاي اقبال الهوري و شهید منتظري (منطقه  ساماندهی جهات حرکتی خیابان -



 14که معابر منطقه تعیین الگوي حرکتی شب -

 )14سازي میدان مطهري (منطقه  ساماندهی و ایمن -
 تهران) 16بررسی راهکارهاي روانسازي ترافیک در معبر کارگر سامانی (منطقه  -

 ) 16تندگویان (منطقه  -هاي نوابمطالعات افزایش سطح ایمنی و اصالح هندسی تقاطع بزرگراه -

 تهران) 18رامی و طالقانی (منطقه به -هاي حیدريسازي تقاطعساماندهی و ایمن -

 تهران) 19تعیین الگوي حرکتی در خیابان طالقانی واقع در محله نعمت آباد (منطقه  -

 )19رزاق چراغی (منطقه  -هاي محمديهاي خیابانتعیین الگوي حرکتی در معابر منتهی به تقاطع -
 ن)تهرا 18سیدالشهدا (منطقه  -سازي تقاطع خیابان حیدريمطالعات ایمن -

 تهران) 18قائم (منطقه  -سازي تقاطع خیابان بهرامیمطالعات ایمن -

 تهران) 18سازي و ساماندهی تردد در محدوده میدان سروري (منطقه ایمن -

 تهران) 18معلم) (منطقه  -سازي و ساماندهی تردد در محدوده میدان معلم (حیدريایمن -

 ترافیک، مدیریت ترافیک)ک (ایمنی پروژه مطالعاتی ترافی 30سازي بیش از شبیه -

ناظر مقیم پروژه ساختمان اداري بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز از شروع به کار پروژه  -
 ) در مهندسین مشاور طرح و بناي شهر نوین90) لغایت پایان کار پروژه (مهر ماه 88(اسفند ماه 

 شهرداري تهران 5کارشناس دفتر فنی در پروژه نوسازان  -

 پروژه ساختمانی در سطح شهر کرج 15بالغ بر  نظارت -
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  افزاريهاي نرمآشنایی با محیط

- Aimsun 
- Synchro 
- ArcGIS 
- Auto Cad 
- Etabs 
- Safe 
- Windows & Office tools 
- Minitab (Statistical Analysis Software) 
- MS Project 

 :ها مدارك و گواهینامه

 ) Transport Simulation Systemsاسپانیا (  TSSاز شرکت  Aimsunافزار مدرك دوره پیشرفته نرم -

 از مجتمع فنی تهران ArcGISمدرك دوره جامع نرم افزار  -

 از شرکت سیمارون پرداز Synchroافزار مدرك دوره آموزشی نرم -

 از موسسه دیباگران تهران  Etabs & Safeافزارهاي گواهینامه پایان دوره آموزشی نرم -
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