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عمران -آب
عمران-برنامهریزی
حمل و نقل
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دانشگاه تبریز

در حال تحصیل

صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد
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از تاریخ

تا تاریخ

1931

1931

1931

1939

1931

1939

1939

تا کنون

نام شرکت

نوع فعالیت

اجرای ایستگاه
شرکت مهندسی نوین
مترو چهارراه مفتح
تراس
اصفهان
مطالعات جامع
پژوهشگاه حمل و نقل
حمل و نقل-
صنعتی اصفهان
همگانی
مطالعات جامع
پژوهشگاه حمل و نقل
حمل و نقل-
صنعتی اصفهان
غیرموتوری
بهینه سازی
شرکت واحد
اتوبوسرانی اصفهان
سیستم ITS

سمت

کار آموز ،اجرا کارگاه

پژوهشگر ،طراح

پژوهشگر ،طراح
پژوهشگر ،طراح

تواناییها و مهارت های فردی

 -1نظارت بر فعالیتهای عمرانی و تهیه صورت وضعیت پیمانکاران
 -1طراحی سازه و معماری پروژه های ساختمانی
 -9طراحی و اصالح هندسی و روسازی راه ،مطالعات ترافیکی(تاثیر ترافیکی-ایمنی ترافیک-مدیریت بحران ترافیکی-برنامه
ریزی حمل و نقل -پدافند غیر عامل)
-4مسلط به نرم افزار های Etabs, SAP2000, SAFE, AutoCAD, SPSS, Nlogit, TransCad, Office, Matlab,
GAMS ,C# ,

-5تسلط کامل به زبان انگلیسی و ترجمه
 -6متره و برآورد هزینه و احجام برای مناقصات
 -7آشنا با نقشه برداری
مطالعات و پروژه ها
 -1مطالعات جامع حمل و نقل غیر موتوری شهر اصفهان()1939
 -1مطالعات جامع اتوبوسرانی شهر اصفهان ()1939
 -9مطالعه و بهینه سازی سیستم  ITSشرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان( -1939تا کنون)
 -4برنامه ریزی حمل و نقلی اتوبوسهای داخلی دانشگاه صنعتی اصفهان ()1931
 -5مطالعه ،برنامه ریزی و مسیریابی سرویسهای اتوبوس دانشگاه صنعتی اصفهان( -1939تا کنون)
 -6اصالح طرح هندسی و ایمنی تعدادی از معابر دانشگاه صنعتی اصفهان ()1931
 -7مطالعات امکانسنجی و راهاندازی سیستم دوچرخه دانشگاه صنعتی اصفهان ( -1939تا کنون)
 -8مطالعات پارکینگ دانشگاه صنعتی اصفهان ()1939-1934
 -3طراحی و پیاده سازی نشست ماهانه ی ترافیک شهرداری اصفهان( -1939تا کنون)
 -11اجرای سازه ایستگاه مترو شهید مفتح اصفهان ()1931
 -11طراحی و اجرای واحد ساختمانی در استان کرمانشاه ()1931
ثبت اختراع:
 -1ضربه گیر ابر جاذب انرژی با استفاده از الستیک بازیافتی
 -1سیستم هوشمند هشدار دهنده ی عبور ایمن از خیابان

