
اطالعات فردي

زهرا جهانديدهخانوادگي: نام و نام

23/9/9136تاريخ تولد: 

zahra.jahandide@yahoo.com :آدرس پست الکترونیک

سوابق تحصيلي

 و نقلريزي حمل برنامه -كارشناسي ارشد مهندسي عمران
)1395 -1393( المللي امام خميني (ره)بين: دانشگاه تحصيلل مح

 كارشناسي مهندسي عمران
)1392 - 1388(المللي امام خميني (ره) محل اخذ مدرك: دانشگاه بين

 ديپلم رياضي فيزيك
)1388-1384محل اخذ مدرك: دبيرستان نمونه دولتي بشري (

سوابق پژوهشي

  :مقاله 2تعداد مقاالت علمي و پژوهشي
بندي شاخصپياده بر اساس رتبهسازي شدت خطرپذيري عابرانمدل"). 1395جهانديده. زهرا، ميربها. بابك و رصافي. اميرعباس ( -

، فصلنامه مهندسي حمل ونقل."شونده (نمونه موردي: شهر قزوين)نقليه نزديكتركيبي: زمان تا تصادف و سرعت وسيله
بررسي تأثير پارامترهاي رفتاري (متغيرهاي پنهان) در تخلفات رخ داده "). 1395حامد و جهانديده. زهرا ( يربها. بابك، عمراني.م -

، فصلنامه مهندسي حمل ونقل."دار (نمونه موردي: شهر قزوين)پياده در تقاطع چراغتوسط عابرين
  :مقاله 1تعداد مقاالت كنفرانس بين المللي

‐ Jahandideh, Z., Mirbaha, B. and Rassafi, A.A., (2017). Modeling the Risk Intensity of Crossing Pedestrians 
in Intersections Based on Selected Critical Time to Collision: A Case Study of Qazvin City. Presented at the 
TRB Annual Meeting 2017 (No. 17-01873). 

  :مقاله 1تعداد مقاالت كنفرانس داخلي
ارائه مدل ناهمفزون تقاضاي سفر براي دوچرخه (مطالعه "). 1395( فريبرز .پورگليو  زهرا .حامد، جهانديده .بابك، عمراني .ميربها -

ونقل و ترافيك، تهران، ايران.كنفرانس مهندسي حمل شانزدهمين "موردي: شهر تهران)



 مقاله 1المللي: هاي بينژرنال تعداد مقاالت
‐ Jahandideh, Z., Mirbaha, B. and Rassafi, A.A., (2017).  Identifying factors affecting pedestrian’s crossing 

decisions at intersections in Iran. In Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer 
(Submitted). 

  افتخارات
 كسب رتبه ممتاز تحصيلي (رتبه اول) در دوره كارشناسي ارشد 

  سوابق شغلي
  تا كنون) -1394كارشناس پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه (مرداد  
  هاي تحقيقاتي و مطالعاتيكار
 1394پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه  "مناسبهاي ترافيكي استان تهران و ارائه راهكارهاي شناسايي گلوگاه"ارشناس پروژه ك. 

  پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه  "راهكارهاي كاهش سهم استفاده از موتورسيكلت در سفرهاي درون شهري تهران"كارشناس پروژه
1394. 

  1395پارسه پژوهشگاه حمل و نقل طراحان  "مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك استان كرمان"پروژه كارشناس. 

  1395پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه  "مقررات ملي ساختمان در بخش حمل و نقل و ترافيك تدوين"كارشناس پروژه. 

  پژوهشگاه حمل و نقل "مطالعات امكانسنجي انسداد دوربرگردان خيابان پيروزي محدوده تقاطع بزرگراه امام علي (ع)"كارشناس پروژه 
 .1395طراحان پارسه 

   پژوهشگاه حمل و نقل طراحان  "شهرداري تهران 14 و 13 هاي كوچك مقياس عرضه سوخت در منطقهجانمايي جايگاه"كارشناس پروژه
 .1395پارسه 

  پژوهشگاه حمل و نقل طراحان "اي كشورهاي ثبت تخلفات جادههاي منتج از سامانهمطالعات مربوط به بكارگيري داده"كارشناس پروژه 
 .1395پارسه 

  انجام مطالعات نقش جايگاه، وظايف و عملكرد مراكز كنترل ترافيك شهري در دنيا و تدوين مدل مطلوب براي كالنشهر "كاشناس پروژه
  .1396پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه  "تهران

  افزاريهاي نرمآشنايي با محيط
 Vissum 
 NLOGIT 
 ETABS  
 AutoCAD   
 SAFE  
Microsoft Office (Power point, Excel, Word) 


