شرکت مهندسی ره بن رادیس ایرانیان
(سهامی خاص)

مصطفی طوقی
عضو هیت مدیره و مدیر امور مالی و اداری

نام و نام خانوادگی

مصطفی طوقی
Email:Mostafa.toghi@Gmail.com

همراه31905703346:
مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

نام دانشگاه

کارشناسی

عمران-سازه
عمران-برنامه ریزی
حمل و نقل

1931

صنعتی اصفهان

1931

صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد

سوابق کاری
از تاریخ

تا تاریخ

1993

1931

1931

1931

1993

1931

1939

تا کنون

نام شرکت

نوع فعالیت

سمت

دفاتر مهندس طوقی،
مهندس انالویی
شرکت سازه اندیشان
پویا
شرکت پیمانکاری
مهندس بهرامی و
شرکا
بسیج مهندسین
اصفهان

طراحی و اجرای
ساختمان

کار آموز ،طراح

طراحی و اجرا

کارآموز

اجرای ساختمان

سرپرست کارگاه

مطالعات مدیریت
بحران ترافیکی

پژوهشگر

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)
-1مسلط به نرم افزار های ArcGIS، AIMSUN ، AutoCAD، SAFE ،SAP ، ETABS،OFFICE
-5تسلط کافی بر نرم افزارهای Transcad, SPSS ,Revit،CIVIL 3D

 -6مسلط به چندین نرمافزار تخلیه اضطراری پیاده
-7تسلط به زبان انگلیسی و ترجمه
-9متره و برآورد هزینه و احجام جهت مناقصات
-3آشنایی با سیستم اطالعات جغرافیاییGIS

-11آشنا با نقشه برداری
 -11دارای مهارت کد نویسی با  𝑪++و Python

مطالعات و پروژه ها
 -1مطالعات طرح جامع حمل و نقل غیر موتوری شهر اصفهان()1939
-1سرپرست پروژه "مطالعات ترافیک ورودی دانشگاه صنعتی اصفهان در زمان برگزاری آزمونهای سراسری"()1939-1931
 -9سرپرست پروژه "مطالعات امکانسنجی و راهاندازی سیستم دوچرخه دانشگاه صنعتی اصفهان"()1931-1939
 -1طرح جامع توسعه راههای استان اصفهان()1931-1939
 -5سرپرست پروژه "اصالح طرح هندسی و ایمنی تعدادی از معابر دانشگاه صنعتی اصفهان"()1939
 -6سرپرست پروژه "مطالعات پارکینگ و ارتقاء ظرفیت مجموعه اداری دانشگاه صنعتی اصفهان"()1939
 -7همکاری در پروژه مطالعاتی "سرویسهای داخلی دانشگاه صنعتی اصفهان"()1931
 -9همکاری در پروژه مطالعاتی" میزان جذب ترافیکی مراکز آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان"()1931
 -3مطالعات ترافیکی و اقتصاد سنجی مسیر اتوبوس های دانشگاه صنعتی اصفهان()-1939
 -11مطالعهی مدیریت بحران ترافیک شهر اصفهان هنگام وقوع خطرات احتمالی()-1939
 -11طراحی ،نظارت و اجرای ساختمان به شرح زیر:
طراحی ده ها سازه ی بتنی و فوالدی در اصفهان و شهرستانهای اصفهان ،نایب مدیر پروژه در ساختمانهای  1طبقه خیابان
خاقانی (مالک دکتر مهوری) 5 ،طبقه خیابان جی شیر( آقای فوالدیان و شرکا) 5 ،طبقه خ هزارجریب-خیابان کارگر( مالک آقای
حجازی) ،ویال چادگان ( آقای فوالدیان) ،ویال چادگان( دکتر اکبری)
فعالیتهای علمی
مطالعات علمی:
 -1مطالعه روی انواع بتن و ساخت نوعی بتن بازیافتی با مقاومت باال
 -1مطالعه روی جانمایی و تعیین ظرفیت پارکینگها
 -9مطالعه روی تخلیه اضطراری انسانی در زمان بحران
 -1مسلط به جدید ترین نرم افزارهای شبیه ساز شرایط بحران
 -5مطالعه و عالقه مند به موضوع پدافند غیر عامل و اعمال و رعایت ضوابط مبحث  11در پروژه های مهم و استراتژیک
 -6مطالعهی ارزیابی معابر پیاده از منظر تخلیه اضطراری -مطالعه موردی :مجموعه اداری اصفهان ()-1939
 -7سرپرست مطالعات" تاثیر ترافیکی اتوبوسهای شرکت واحد بر ترافیک شهر اصفهان"()1939
 -9همکاری در نشست ماهیانه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
ثبت اختراعها:
-1سیستم هوشمند هشدار دهنده ی عبور ایمن از خیابان
-1ضربه گیر ابر جاذب انرژی با استفاده از الستیک بازیافتی
 -9راه بند اتوماتیک زنجیری-کابلی خودرو و پیاده
چاپ مقاالت و شرکت در همایشها و کنفرانس های داخلی:
مقاله با عنوان "تاثیر استفاده از ضایعات شیشه های نشکن به عنوان درشت دانه بر روی پارامترهای مقاومتی بتن"
کنفرانس عمران و توسعه

عضویت در انجمن ها:
-1انجمن بتن ایران-نمایندگی اصفهان
-1انجمن علمی عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان
-9انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان
-1انجمن مدیریت بحران ایران
-5انجمن پدافند غیر عامل ایران

