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 تحصیالت 

 تهران      دانشگاه صنعتی شریف    1931-1931 

 38/11با معدل  – ریزی حمل و نقلبرنامهگرایش مهندسی و   -ی مهندسی عمرانادکتر 

 پذیرش از طریق آزمون کتبی ورودی دکترا و مصاحبه 

 ژوهی زنان و مردان: مورد پ های مدیریتی حمل و نقل بر رفتار تغییر وسیلهتأثیر سیاست»نامه: عنوان پایان

 «شهر تهران

  

 تهران دانشگاه صنعتی شریف    1931-1931 

 91/11با معدل   –ریزی حمل و نقل گرایش مهندسی و برنامه -عمران کارشناسی ارشد مهندسی 

  و مصاحبه 151ی رتبهپذیرش از طریق آزمون سراسری با 

 اثر تؤامان امکان پذیر بودن دورکاری از نظر مدیران و کارمندان بر تمایل به دورکاری »نامه: عنوان پایان

 «کارمندان

 

 تهران  صنعتی شریفدانشگاه    1931-1931            

  11/11با معدل  –کارشناسی مهندسی عمران 

 فیزیک-ریاضی رشتهدر آزمون  911 ش از طریق آزمون سراسری با رتبهپذیر 

  :های مدیریت تقاضای سفر در حمل و نقل شهریبررسی روش»عنوان پروژه کارشناسی» 

 پژوهشی سابقه

 

 تهران        علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریفگذاری پژوهشکده سیاست           1938-1931 

 النک فرسوده هایبافت برای تهران شهر نوسازی سازمان کلی هایسیاست و هااستراتژی تدوین یپروژه-

 متفاوت شرایط برای پیشنهادی الگوهای ارائه و تهران شهر

  

 آمریکا   1931آذر  –فروردین  

 دیویس –فرصت مطالعاتی در مرکز مطالعات حمل و نقل دانشگاه کالیفرنیا  دوره 

 گردآوری اطالعات انجام چند کار در حین سفر کاری  پروژه(Multitasking by commuters) 

 

 تهران پژوهشکده حمل و نقل شریف     1931-1931  

 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تحلیل و ارزیابی دانشکده پروژه 
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 های پژوهشیزمینه

 ایمنی، حمل و نقل همگانیسازی رفتار حمل و نقل، ریزی حمل و نقل، تحلیل تقاضای حمل و نقل، مدلبرنامه  

 آموزشیسابقه 

 تهران ریزیمؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه تا کنون -1931

 عضو هیأت علمی مؤسسه 

 و اقتصاد  ،پیشرفته ریزی حمل و نقل، تحلیل تقاضای حمل و نقل، مهندسی ترافیکهای برنامهمدرس درس

 )کارشناسی ارشد( حمل و نقل

 تهران    دانشگاه تربیت مدرس  1939

  کارشناسی ارشد( حمل و نقل شهریتحلیل تقاضای حمل و نقل و مدرس درس( 

 تهران ریزیمؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه  1939

 )مدرس درس تحلیل تقاضای حمل و نقل )کارشناسی ارشد 

 تهران جنوبواحد     دانشگاه آزاد اسالمی  1939-1938

 شناسی )کار داری راه، ایمنی ترافیک و مهندسی ترافیک پیشرفتههای مدیریت تعمیر و نگهمدرس درس

 ارشد(

 تهران    دانشگاه علم و صنعت  1939-1938

 کارشناسی( ریزی حمل و نقلمهمدرس درس برنا( 

 تهران     دانشگاه شهید بهشتی 1939-1931

 کارشناسی ارشد( ریزی حمل و نقل شهریای و برنامهریزی حمل و نقل منطقههای برنامهمدرس درس( 

 تهران   های تربیت مدرس و صنعتی شریفدانشگاه 1933-1931

  ریزی حمل و نقلبرنامهدستیارآموزشی دروس کارشناسی ارشد مهندسی و 

 نامهپایان

 ایقهسازی شبکه حمل و نقل منطای استان گیالن از طریق یکپارچهتوسعه منطقه»نامه با عنوان مشاور پایان» ،

 .1939دانشگاه شهید بهشتی، 

 هرانیتبررسی نگرش افراد بر رفتار تغییر وسیله؛ مطالعه موردی شهروندان »نامه با عنوان راهنمای پایان» ،

 .1935ریزی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 های کاربری زمین بر رفتار تغییر وسیله در شرایط اعمال بررسی اثر شاخص»نامه با عنوان راهنمای پایان

 .1935ریزی، ، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه«نقل های مدیریتی حمل وسیاست
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 سابقه شغلی

 تهران ریزیمؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه تا کنون -1931

 عضو هیأت علمی مؤسسه 

 تهران    پژوهشکده حمل و نقل شریف  1935

 پروژه تدوین سند راهبردی طرح جامع حمل و نقل کشور 

 تهران   مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 1931-1939

  نقل کشور بازنگری مطالعات طرح جامع حمل وپروژه 

 تهران   های کشورها و دهیاریسازمان شهرداری  1939

 دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری کارشناس ارشد 

 تهران   شرکت مهندسین مشاور عمران زاوه  1938 

 پروژه بازنگری طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاب 

 تهران  پردازی ایرانشرکت مهندسین مشاور سازه           1938-1931

 مطالعات بازنگری طرح جامع بنادر کشور پروژه 

 تهران    شرکت مهندسین مشاور مترا  1933-1931  

 مطالعات جامع حمل و نقل کشور پروژه 

 تهران   پژوهشکده حمل و نقل شریف   1931-1935  

 سطح شهر مشهدهای غیرهمطراحی تقاطع پروژه 

 نتهرا    پژوهشکده حمل و نقل شریف    1939

 جامع حمل و نقل شهر اصفهان مطالعه پروژه 
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