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 : جايگاه شغلي

 مديركل دفتر درآمدهاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

  : تحصيلي جايگاه

 دكتراي مهندسي صنايع دانشگاه تهران با رتبه ممتاز

 

 وضعیت تحصیلی .2
 (2931 – 2931) با رتبه ممتاز دانشگاه تهران اي رشته مهندسي صنايع دكتر 

 (2981-87) نقل  و حمل ريزي برنامه مهندسي  كارشناسي ارشد 

  (2981- 87) عمران مهندسيكارشناسي 

 سوابق کاری .3

 

 دارد ادامه – 39 سال سازمان از درآمد حسابرسي و درآمدها دفتر مديركل .2

 39 – 39 سال اي از جاده نقل و حمل و راهداري سازمان رياست مشاور .1

 32 راهي سال بين رفاهي خدمات هاي مجتمع بر نظارت و گذاري سرمايه دفتر سرپرست .9

 32 سال تا77از تهران استان هاي پايانه و ونقل حمل كل مدير .7

 77 سال تا 77 سال از مازندران استان هاي پايانه و نقل و حمل كل مدير .9

 77 تا 71 از مازندران استان هاي پايانه و نقل و حمل كل اداره ونقل حمل معاون .1

 71 سال تا 72 سال از مازندران استان هاي پايانه و ونقل حمل كل اداره ترافيك و ايمني اداره رئيس .8

 72 مازندران سال استان هاي پايانه و ونقل حمل كل اداره مسافر ونقل حمل اداره رئيس .7

 72 تهران سال استان هاي پايانه و ونقل حمل كل اداره مسافر ونقل حمل اداره رئيس .3

 سال سه مدت به77تهران از استان هاي پايانه و نقل و حمل كل اداره بهشتي شهيد پايگاه سرپرست .21

 عاشورا 119 گردان فاوا مسئول .22

 كارشناس بعنوان 87 از مازندران استان هاي پايانه و نقل و حمل كل اداره در رسمي استخدام .21
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 سال 7 مدت به بابل شهر اسالمي شوراي دوره اولين نقل و حمل مشاور .29

 سال يك مدت به شهر قائم شهرداري نقل و حمل مشاور .27

 سال 9 مدت به بابل شهر راني تاكسي مديره هيأت عضو .29

 سال 9 مدت به بابل شهر اتوبوسراني سازمان مديره هيأت عضو .21

 سال 21 بمدت مازندران مركز سيماي و صدا كارشناس .28

 CRMو مديريت ارتباط با مشتري  كار و كسب گر تحليل و مشاور .27

 ها توانمندی و یتجرب سوابق .4
 آشنايي كامل به فناوري هاي نوين حمل ونقل در جهان .2

 ها  start upآشنايي كامل به انواع   .1

 شهر تفصيلي و جامع طراحي مطالبات مشاور .9

 راهها حريم و ايمني مقررات و قوانين به كامل تسلط .7

 مستندسازي و راهي بين رفاهي تاسيسات و ها پايانه به مربوط مقررات و قوانين به كامل تسلط .9

 غيرمنقول اموال

 و نقل و حمل شركتهاي برداري بهره و تاسيس به مربوط مقررات و قوانين به كامل تسلط .1

 ونقل حمل شهركهاي

  راهسازي در  ها قوس اجراي و مسيروطراحي برداري درنقشه كامل تسلط .8

 ايران شهري راههاي طراحي قوانين به كامل تسلط .7

 المللي بين ونقل حمل هاي كنوانسيون به كامل تسلط .3

  ساختماني هاي پروژه ها 211 طراحي و ناظر .21

 ترانزيت و چندوجهي ونقل حمل بر كامل تسلط .22

 ريلي – دريائي – هوائي – اي جاده ونقل حمل با مرتبط كنوانسيونهاي و ها سازمان با آشنايي .21

  بندي بسته سيستم و فني معاينه ، حمل ،ايمني بار ونقل حمل مقررات و ضوابط بر كامل تسلط .29

 بازرسي و بيمه ، چارترينگ ، بندر مديريت بر كامل تسلط .27

  ونقل درحمل بازار مديريت و بازاريابي و ونقل حمل اقتصاد درخصوص كامل تسلط .29

  ونقل حمل پروژه مديريت بر كامل تسلط .21

  ونقل حمل تخصصي انگليسي متون در تسلط .28
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 فياتا دوره گذراندن حال در .27

 و استاني نظارت و كنترل ، سازمانها كارگزيني ، ريزي برنامه و سازماندهي به كامل تسلط .23

 تخصصي و كاري حيطه در ستادي

 تهيه ، ساله 11 انداز چشم سند تهيه جمله از كشور اي برنامه مقررات و قوانين كامل شناخت .11

 زيربط قوانين و اداري ،مقررات توسعه پنجم و چهارم و ساله پنج برنامه

 مقررات از بخشي تنظيم و عمومي محاسبات قانون ، كشوري خدمات مديريت قوانين با آشنايي .12

 كشور سنواتي و بودجه اجراي ضوابط ، نويسي بودجه مقررات و قوانين ، مالي

 استاني و ملي هاي پرژه انواع اجراي و احداث بر نظارت ، اي توسعه هاي برنامه اجراي در توانايي .11

 پيمانكاران عملكرد بر نظارت ، پيمان عمومي شرايط و سازها و ساخت مقررات بر كامل شناخت ،

 ها وضعيت صورت بررسي و

 و تخصصي جلسات اداره و ،كارگاهها همايشها مانورها، برگزاري در مسئول و متعدد تجربيات .19

 ها كارگروه

 لجستيك امور در عالي مشاور .17

 تامين زنجيره زمينه در عالي مشاور .19

 نشريات تهيه و ها داده با مرتبط آماري هاي تحليل ، اطالعاتي بانكهاي تهيه زمينه در تجربياتي .11

 تخصصي

 مشاور عالي در زمينه كنترل موجودي .18

 simulatorآشنايي كامل به مقوله شبيه سازي  .17

 آشنايي كامل به انواع مدل هاي جذب و تخفيف براي جذب بار .13

 كامل به روش هاي نوين زمان سنجي از پيش تعيين شده آشنايي .91

 نيروهاي انساني آشنايي كامل به زمان سنجي .92

اطالعاتي در برنامه ريزي زنجيره تامين با نگرش آشنايي كامل به كاربرد مطالعات سيستم هاي  .91

 فرآيندي

 و نقل آشنايي كامل به مدل هاي چند معياره و چند متغيره در حل مسائل برنامه ريزي حمل .99

 در برنامه ريزي خطي   ANPآشنايي كامل به سيستم تصميم گيري يكپارچه مبني بر  .97

 work sampelingعملي روش نمونه برداري از كار تحليل و ارزيابي  .99
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 یآموزش سوابق .5

 دانشگاه ها و مراكز آموزشي

 ترم 21                                       تهران شهر نور پيام دانشگاه در تدريس 

 ترم 1                                                        مازندران دانشگاه در تدريس 

 ترم 17 جمعا   جويبار و چالوس بابل، شهر، قائم واحدهاي اسالمي آزاد دانشگاه در تدريس 

 در مقطع ليسانس دروس ارائه شده

 فرودگاه طراحي (2

 بندر طراحي  (1

  ونقل حمل هاي سيستم مهندسي (9

 ترافيك مهندسي (7

 ترابري مهندسي (9

 آهن راه مهندسي (1

 نقل و حمل صنعت با آشنايي (8

 ليسانس( تحصيلي مقطع جهت) مقدماتي عمليات در تحقيق (7

 عمليات پيشرفته )ارشد( در تحقيق (3

 ها پروژه اقتصادي ارزيابي (21

 1و2 عملياتي پژوهشهاي (22

 مهندسي اقتصاد (21

  شهري نقل و حمل ريزي برنامه (29

 راه راهسازي (27

 راه روسازي (29

 موجودي كنترل (21

 تامين زنجيره طراحي (28

 ارزش مهندسي (27

 گمركي مقررات و قوانين با آشنايي (23
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 تألیفات .6
 ترمه انتشارات ،SCOR مرجع مدل و تأمين زنجيره ارزيابي .2

 ترمه انتشارات  ان مفاهيم و ها تكنيك ريسك مديريت .1

 ترمه انتشارات راننده رفتار بر موسيقي اثر .9

 چاپ حال در اي جاده نقل و حمل در مقاومتي اقتصاد .7

 (چاپ درحال) رانندگي در شناسي شخصيت .9

 یپژوهش سوابق     .7

شامل مقاالت چاپ شده در مجالت علمي تخصصي داخلي و بين المللي و يا ارائه شده در همايش ها و 

 كنفرانس هاي داخلي و بين المللي 

2. Sustainable technological compectency using fuzzy analytic hierarchy process and 

fuzzy topsis.august 2015,usa 

1. One-for-one period policy and its Optimal Solution over a finite Horizon 

Int. J. of Operationnal Research 2016 

9. A Hlerarchical cellular Manufacturing Syetem 

Int. J. Of Mathematics in Operational Research 2017 

 

 سوخت مصرف جويي صرفه بر راه هندسي طرح اقتصادي اثرات .7

 ايل نقليه و نقش آن در ايمني و ترافيك جادهبيمه وس .9

 ترافيك از مردم حقوقي مطالبات .1

 دارد وترافيك ايمني در نقشي چه انسان .8

 دارد وترافيك ايمني در نقشي چه نقليه وسيله .7
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 وترافيك ايمني در قوانين جايگاه .3

 بر راه هندسي طرح اثر)عنوان تحت ايران هاي جاده در خودروها سوخت مصرف مدل اولين .21

 ترافيك مهندسي نفرانسك (سوخت مصرف جويي صرفه

 ها جاده ايمني در نقليه وسيله نقش .22

 ها جاده ايمني در انسان نقش .21

 ترافيك و ايمني كنفرانس در سال برتر مقالهترافيك    و ايمني در قوانين نقش .29

 ترافيك و ايمني كنفرانس در سال برتر ترافيك  مقاله و ايمني در نقليه وسيله جايگاه .27

 (دارند؟ ترافيك و ايمني در نقشي چه ها جاده) ها جاده ايمني در جاده نقش .29

 ترافيك مهندسي ترافيك  كنفرانس و ايمني در نقليه وسيله جايگاه .21

 مقاله21 تعداد به 2973 لغايت2971 سال مازندران استان تصادفات تحليل .28

 وحشي زيباي ي جاده چالوس جاده .27

 شهري درون راههاي در سواري دوچرخه معايب و مزايا .23

 فارس خليج سواحل اقتصاد بر آبي هاي ورزش گردشگري نقش بررسي .11

 نقل و حمل در ترانزيت پارا جايگاه .12

 آهن راه در آن جايگاه و نردباني تراورس .11

 مغزها مهاجرت .19

 ريلي نقل و حمل عملكردي بررسي .17

 كانتينري نقل و حمل اقتصادي بررسي .19

 كجاست وامترا ايستگاه .11

 مسافربري ناوگان توسط كاال ونقل حمل سامانه بررسي .18

 (OR ريزي برنامه)  عمليات در تحقيق جزوه تهيه .17
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  مهندسي و اقتصاد جزوه تهيه .13

 ها پروژه اقتصادي ارزيابي جزوه تهيه .91

 يك و نمايي statup زمان وجود و محدود صف گرفتن نظر در با M/6/1/k صف سيستم توصيف .92

 ايران صنايع مهندسي بازگشتي   كنفرانس حل شيوه

91. VRP زمان به وابسته 

 و مشتريان رضايتمندي گرفتن نظر در با نقليه وسايل مسيريابي مسأله در عسل زنبور الگوريتم .99

 تهران دانشگاه مصرفي نشريه انرژي كاهش

97.A data envelopment analysis model for ranking provinces:Road transportation 

)gournal.com-www.amiemtarea( 

.طراحي يك رويكرد تركيبي مبتني بر فرآيند تحليل شبكه و ديمتل فازي جهت ارزيابي عملكرد استان 99

عملكرد استان ها در حوزه حمل و نقل جاده اي ايران )فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي  ها در حوزه

 حمل و نقل(

.مروري بر مسايل موجود در زمينه حمل و نقل بهينه كاال در بنادر كانتينري)فناوري حمل و 91

 (27نقل/شماره 

امين با روش فرايند .پشتيباني از طراحي مجدد زنجيره تامين در مدل مرجع عملياتهاي زنجيره ت98

 (1129)كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع  AHPتحليل سلسله مراتبي 

بر  فعاليت هاي شناختي رانندگان )اولين سمپوزيوم ملي ارتقاي ايمني حمل و نقل جاده  ي.تاثير موسيق97

 دانشگاه ازاد سمنان( 37اي در بستر امايش سرزمين دي ماه 

مفهومي براي توسعه بازاريابي سبز در كشور)كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و  . ارائه چارچوبي93

 (2939مديريت 

.شيوه هاي فروش بليت اتوبوس هاي بين شهري با استفاده از فناوري هاي نوين)مجله صنعت حمل و 71

 (77نقل دي 

 (11شماره  .بررسي موانع غير استاندارد در جاده)نيوجرسي/گاردريل()مجله انديشه سبز72

http://www.amiemt-gournal.com/
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طراحي شبكه هاي ريز بافت حمل و نقل  در جاده هاي جنگلي با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي .71

GIS  (2971)سومين كنگره ملي مهندسي عمران 

 (17.آيا كمين مجريان قانوني نقشي در كاهش حوادث جاده اي دارد)پيام حمل و نقل/شماره 79

 كابردي در برنامه ريزي پايانه هاي مسافري.مبدا و مقصد سفر مالحظات 77

 

 یآموزش مدت کوتاه یها دوره شده اخذ یها نامهیگواه .8
 هلند كشور در ترافيك و ايمني دوره -2

 نقل و حمل برداري بهره و نگهداري مديريت -1

 نقل و حمل اقتصاد -9

 ICDL گانه هفت مهارتهاي دوره -7

 مازندران ويژه تكريم طرح آموزش -9

 يك سطح ارزشي آموزش -1

 دو سطح ارزشي آموزش -8

 ريزي برنامه اصول -7

 تحقيق روش -3

 دهي گزارش -21

 نقل و حمل منتخب مباحث -22

 انساني نيروي بهسازي و آموزش -21

 مديريت در اخالق -29

 استراتژيك ريزي برنامه مديريت -27

 علوي واليت -29
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 بصري روايت و تصويري آموزش -21

 ريزي برنامه نظام در آن اهميت و رسمي آمار با آشنايي -28

 وري بهره ارتقاء مديريت تخصصي -27

 نانو فناوري توسعه ريزي برنامه -23

  سازي فرهنگ در تصويري هاي رسانه اهميت و نقش -11

 ترافيك عمومي -12

 نماز فرهنگ توسعه و ترويج -11

 مديريت اطالعات سيستمهاي -19

 حوادث و سوانح از پيشگيري -17

     مصرف الگوي اصالح هاي مولفه-19

 منكر از نهي و معروف به امر-11

 معياره چند گيري تصميم-18

 انساني منابع سازي توانمند-17

 MBA تخصصي دوره-13

 اموزشي موسسات از ديگر دوره دهها-91

 

 

 تهایعضو .9

 عضو انجمن مديريت پروژه ايران   .2

 عضو انجمن مهندسي ارزش ايران   .1

 عضو انجمن علمي بتن ايران  .9

 عضو انجمن اقتصاد انرژي ايران   .7
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 ايران نقل و حمل مهندسين عضوكانون  .  9 

 راه ايمني طرفداران جمعيت عضو     .1

 حمل و نقل ايران نعضو جامعه مهندسي     .8

 سال 22مازندران و تهران استانداري اشتغال كارگروه عضو     .7

 سال 22مازندران و تهران استانهاي بازار تنظيم كميسيون عضو .3

 سال 22مازندران و تهران استانهاي در ارز و كاال قاچاق ستاد كميسيون عضو .21

 و تهلران  اسلتانهاي  هلاي  پايانله  و نقلل  و حملل  كل اداره مشاغل بندي طبقه كميسيون عضو .22

 سال 22مازندران

 و استانداري مازندران تهران استانداري زيربنايي كارگروه عضو .21

 و استان مازندران تهران استان نقل و حمل شوراي عضو .29

 و استان مازندران تهران استان سفر تسهيالت ونقل حمل كميته رئيس .27

 سال 22مازندران بمدت   استانداري ترافيك شوراي عضو .29

 2932تا  73 سال از ها يارانه هدفمندي كارگروه عضو .21

 سال زا نظارت و درطراحي( 2 رتبه) مازندران استان ساختماني و مهندسي نظام سازمان عضو .28

 كنون تا 89

 77 تا 71 لمازندران از سا استان در راهها جانبي تأسيسات و ايمني كميسيون عضو .27

 32 تا 77 سال زتهران ا استان در راهها جانبي تأسيسات و ايمني كميسيون عضو .23

 سال 7تهران  بمدت  استانداري ترافيك شوراي عضوتخصصي .11

 سال 9طبرستان مركز سيماي و صدا كارشناس .12

 استان مازندران  عمران مهندسي كانون عضو .11

 سال از مازندران استان سازي راه و ترافيك مهندسي رشته در دادگستري رسمي كارشناس .19

 كنون تا 77

 سال سه مدت به 1/21/73 از تهران استان سوخت و ونقل حمل كميته عضو .17

 سال 7مدت به مازندران استان نظارت و بازرسي ستاد كميته .        عضو19

 سال سه مدت به 22/7/73 تاريخ از تهران استان نظارت و بازرسي ستاد كميته .        عضو .11
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 تقدیرنامه ها .11
 هدفمنلدي  طلرح  صلحيح  اجراي جهت به تهران استان اطالعات سازمان ريس توسط تقدير .2

 ....و اشتغال. ناوگان نوسازي.ها جاده در ايمني افرايش و تصادفات كاهش.ها يارانه

 مفيد و موثر همكاري جهت به تهران استان اطالعات سازمان اقتصادي مديركل توسط تقدير .1

  اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان اهداف ارتقاي جهت در

  رانندگي تصادفات كاهش جهت مازندران استان انتظامي فرمانده توسط تقدير .9

  برتر مقاله ارائه جهت ايران ترافيك مهندسي كنفرانس چهارمين توسط تقدير .7

 71 سال اي جاده تلفات كاهش جهت سازمان رئيس و وزير معاون توسط تقدير .9

  جهت كشور سوخت و ونقل حمل مديريت ستاد رئيس و جمهور رئيس مشاور توسط تقدير .1

 اي جاده نقل و حمل ناوگان وسازي

  ستاد جهت گردشگري و فرهنگي ميراث سازمان رئيس و جمهور رئيس معاون توسط تقدير .8

 مازندران استان سفر سهيالت

 نقل و حمل صنعت در پايدار اشتغال در تالش جهت استاندارتهران توسط تقدير .7

 دسلتگاه  جهلت  رجايي شهيد يادواره دوازدهمين ستاد رئيس و تهران استاندار توسط تقدير .3

  نمونه

 ستاني

 خيز حادثه نقاط رفع و تصادفات كاهش جهت تهران استاندار عمراني معاون توسط تقدير .21

 يا جاده تلفات و تصادفات كاهش جهت تهران استاندار عمراني معاون توسط تقدير .22

 تخصصلي  ملادر  شلركت  ملديرعامل  و ملديره  هيئلت  رئليس  و وزير معاون توسط تقدير .21

 فني معاينه و رفاهي خدمات مراكز توسعه جهت يرانا دولتي بازرگاني

 همكاري جهت تهران استان مديرعامل و كشور احمر هالل جمعيت رئيس معاون توسط تقدير .29

 اي جاده نجات و امداد هاي پايگاه در

 77 سال ايمن محور ايمن رانندگي مانور دومين برگزاري جهت تهران استاندار توسط تقدير .27

 سلاماندهي  و بهبلودي  در زحمات جهت اي جاده ونقل حمل همايش دبيرخانه توسط تقدير .29

   و حمل

 تهران استان قل

 مازنلدران  استانداري شكايات به پاسخگويي و علمكرد و ارزيابي دفتر مديركل توسط تقدير .21

 استان راه پليس با تعامل و  تصادفات كاهش جهت
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 و حضور جهت مازندران سپاه فرمانده و استاندار و رهبري معظم مقام نماينده توسط تقدير .28

 نفري هزار91 مانور برگزاري در مجدانه تالش

 72 نوروزي ستاد طرح جهت مازندران استان هاي پايانه و نقل و حمل مديركل توسط تقدير .27

 در ارتبلاطي  فعاليتهلاي  توسلعه  جهلت  عمومي روابط و رياست دفتر مديركل توسط تقدير .23

 مازندران استان

 اي جاده تصادفات چشمگير كاهش جهت ناجا رانندگي و راهنمايي پليس رئيس توسط تقدير .11

 مازندران استان در

 دوم دهه مراسم برگزاري در همكاري و مساعدت جهت ساري مذهبي هيئت توسط تقدير .12

 2718 سال محرم

 ملدارس  سازي ايمن جهت مازندران استان پرورش و آموزش سازمان رئيس توسط تقدير .11

 راه حاشيه

 برقلراري  و ها پاسگاه تجهيز جهت مازندران استان انتظامي راه پليس فرمانده توسط تقدير .19

 نامحسوس گشتهاي

 راهيان اردوهاي برگزاري جهت مازندران سپاه بسيج مقاومت منطقه فرمانده توسط تقدير .17

 79-77 سال نور

 پيلاده  و همگاني ورزش برگزاري جهت مازندران استان بدني تربيت مديركل توسط تقدير .19

 خانوادگي بزرگ روي

 رفلع  و همكاري جهت بابل نقل و حمل كميسيون رئيس و اسالمي شوراي رئيس توسط تقدير .11

 شهرستان ترافيكي معضالت

 كار و زودبازده و اقتصادي كوچك بنگاههاي گسترش جهت مازندران استاندار توسط تقدير .18

 آفرين

 جهلت  مازنلدران  اسلتان  پزشلكي  فوريتهلاي  و حلداث  مديريت مركز رئيس توسط تقدير .17

 229 اورژانس هاي پايگاه گسترش

 زيلارتي  اردوهلاي  برگلزاري  جهلت  سلاري  اسلالمي  معلارف  با آشنايي كانون توسط تقدير .13

 2979نوروز

 نماز فرهنگ ترويج و نشر جهت مازندران استاندار توسط تقدير .91

 توانمند راني سواري شركت مديرعامل و مديره هيئت رئيس توسط تقدير .92

 زيارتي اردوهاي برگزاري جهت اسالمي معارف با آشنايي كانون توسط تقدير .91

 راهيان اردوهاي برگزاري جهت مازندران سپاه بسيج مقاومت منطقه فرمانده توسط تقدير .99

 79-71 سال نور
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 دوره برگلزاري  جهلت  هوشلمند  تردد آوران فن شركت مديره هيئت رئيس توسط تقدير .97

  هاي

 موزشيآ

 علرو   سلالگرد  هجلدهمين  برگلزاري  در همكلاري  جهت مازندران استاندار توسط تقدير .99

 (ره) امام حضرت ملكوتي

 طلرح  اجلراي  در حمايت و پشتيباني جهت گشت طبرستان شركت مديرعامل توسط تقدير .91

 كيوسك وب

 نقل و حمل امور در تسريع جهت ساري منطقه داران تانكر و نقل و حمل تعاوني توسط تقدير .98

 معلم شامخ مقام از تجليل جهت بابل فني آموزشكده رئيس توسط تقدير .97

 هلدف  جامعله  بلازتواني  و اشلتغال  جهلت  مازنلدران  استان بهزيستي مديركل توسط تقدير .93

 بهزيستي

 اسالمي شوراي مجلس دوره هشتمين انتخابات جهت مازندران استاندار توسط تقدير .71

 71 سال در گردشگري توسعه و رشد جهت مازندران استاندار توسط تقدير .72

 علرو   سلالگرد  هفلدهمين  جهلت  ساري سپاه بسيج مقاومت ناحيه فرمانده توسط تقدير .71

 (ره) امام حضرت ملكوتي

 79 سال اي جاده تلفات كاهش جهت مازندران استاندار توسط تقدير .79

 هلاي  جلاده  تصادفات كاهش و نقل و حمل هفته جهت ناجا راهور پليس رئيس توسط تقدير .77

 مازندران استان

 و تصلادفات  چشلمگير  كلاهش  جهلت  ناجلا  راننلدگي  و راهنمايي پليس رئيس توسط تقدير .79

 راه پليس با همكاري

 كارآفرين و زودبازده بنگاههاي اهداف تحقق جهت مازندران استاندار توسط تقدير .71

 هلاي  رزملايش  برگزاري جهت مازندران سپاه بسيج مقاومت نيروي فرمانده توسط تقدير .78

 79 سال

 نماز ترويج و نشر جهت مازندران استاندار توسط تقدير .77

 تلرويج  و نشلر  جهلت  مازندران استان نماز اقامه ستاد دبير و استاندار مشاور توسط تقدير .73

 نماز

 نوروزي اي جاده نجات و امداد و ايمني جهت تهران استاندار توسط تقدير .91

 73 نوروزي طرح در موفقيت جهت سازمان رئيس و وزير معاون توسط تقدير .92

 كشور سوخت و ونقل حمل مديريت ستاد رئيس و جمهور رئيس مشاور توسط تقدير .91
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 آموزشي و فرهنگي بوستان احداث جهت قدس شهر شهردار و اسالمي شوراي توسط تقدير .99

 ترافيك

 و تعاملل  جهلت  تهلران  شهرداري هاي پاركسوار و ها پايانه سازمان مديرعامل توسط تقدير .97

 استان سفرهاي تسهيالت دائمي ستاد رياست تبريك و مستمر تالش

 در تلالش  و نقلل  و حملل  روز جهت دانا بيمه مديرعامل و مديره هيئت رئيس توسط تقدير .99

 تهران استان ونقل حمل

 حوادث قربانيان بزرگداشت جهاني روز و مانور برگزاري جهت تهران استاندار توسط تقدير .91

 ترافيكي

 73-77 سال نور راهيان جهت تهران استاندار توسط تقدير .98

 مراكلز  تاسليس  جهلت  فارس خليج المللي بين نقل و حمل شركت مديرعامل توسط تقدير .97

 فني معاينه

 و حملل  روز جهت فيروزكوه رانندگان صنفي انجمن مديره هيئت و مديرعامل توسط تقدير .93

 نقل

 ايزو ارتقاء خصوص در تهران استاندار تقدير .11

 در تهلران  اسلتان  گذاري سرمايه و اشتغال كارگروه دبير و مديركل و تهران استاندار تقدير .12

 استان اشتغال ايجاد در برتر رتبه كسب خصوص

 سلالگرد  برگلزاري  در مجدانه تالش خصوص در شهرسازي و راه وزير محترم معاون تقدير .11

 (ره) امام حضرت ارتحال

 در مجدانله  تلالش  خصلوص  در اسلتانداري  هملاهنگي  و مجلس امور ، حقوقي معاون تقدير .19

  نقل و حمل زيرساختهاي توسعه راستاي

 ذيصالح مراجع از ديگر تقدير لوح دهها .    17
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 اقدامات شاخص و تجارب ویژه مدیریتی .11
و  در اسلتان مازنلدران   كشلور  برنامه ريزي و مديريت جابجايي بيشترين مسافران نوروزي  .2

كشلور  و نيز برنامه ريزي و مديريت بيشترين جابجايي مسلافر   طي سنوات مديريتتهران 

 سال متوالي  7و تهران در طول مديرت بمدت  در طول سال در استان مازندران 

برنامه ريزي و مديريت موثر در بيشترين كاهش تلفات جاده اي در اسلتان مازنلدران  در    .1

 درصد 7/12با  2978سال

در اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي اسلتان تهلران در   برنامه ريزي و مديريت تحول اداري  .9

كه منجر به كسب رتبه برتر دستگاهي در جشنواره شلهيد رجلايي    2977و  2973سال هاي  

 شده است.

برنامه ريزي و مديريت  كارآفريني كه منجر به ايجاد اشتغال پايدار در بخلش حملل و نقلل      .7

نفلر در   8111در تهلران و   نفر اشتغال 21111از  بيش) شده استتهران  هاي مازندران و  استان

 (.ثبت شده استدر سامانه رصد اداره كل تعاون استان مازندران 

برنامه ريزي و مديريت جذب سرمايه گلذاري در اسلتان مازنلدران كله منجلر بله ايجلاد         .9

 شده است. پلهاي عابر پيادهو   بيشترين مراكز معاينه فني،مجتمع هاي خدمات رفاهي

در ادارات  5Sو  ISOو  EFQMو   BSCسازي سيستم هاي مديريت تعالي سلازمان چلون    پياده .1

 كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران و مازندران در سنوات مديريتي

اجرا و پياده سازي بسيار موفق قانون هدفمندي يارانه ها در زيرساختهاي سلخت افلزاري و    .8

ت كشور كه نقش بسيار مهملي در اجلراي قلانون    نرم افزاري حمل و نقل برون شهري  پايتخ

 داشت.

پياده سازي سيستم هاي نوين مبتنلي بلر فنلاوري اطالعلات و ارتباطلات همالون سلامانه         .7

مديريت پاركينگ پايانه بار بزرگ تهران،سامانه اطالع رساني بار،سامانه نوبت دهي،درگلاه  

ن زمان بندي  سلفر اتوبلوس   سيستم هاي اطالع رساني انالي ملي بار،صورت وضعيت آنالين،

وب ، USSDفروش بليت اتوبوس به صورت اينترنتي ،پيامكي،تلفني و با استفاده از كدهاي ها،

 كيوسك

ايجاد اولين خانه حمل و نقل كشور در استان مازندران كه نقش هماهنگي و انسجام صنوف و  .3

 اتحاديه هاي بخش حمل و نقل استان را بر عهده دارد.

صدا و سيماي راهبران در اسلتان مازنلدران بلراي اوللين بلار در      برنامه  دازي ايجاد و راه ان .21

 كشور



 18 www.salehian.me 

طرح هاي كم هزينله و زود بلازده در ملديريت ايمنلي      موفق طراحي، پياده سازي و اجراي .22

 كه منجر به اجراي اين طرح به صورت ملي شد.  جاده هاي استان مازندران

اجراي طرح هاي نوآورانه در حوزه مشتري مداري بخش مسلافر در اسلتان هلاي تهلران و      .21

مازندران هماون طرح  توسعه فرهنگ كتاب خواني در داخل اتوبوس ،اينترنت رايگان داخل 

نفلره   17و صلندلي هلاي    VIPاتوبوس،سيستم تغزيه گرم داخل اتوبوس،ايجاد سامانه هلاي  

 اتوبوسي

سلواري كرايله در اسلتان     نوسلازي   اتوبلوس در اسلتان تهلران و   مديريت موفق نوسازي  .29

 )بيشترين نوسازي اتوبوس تهران و بيشترين نوسازي سواري در مازندران(مازندران

دهها اقدامات ارزشمند كه موجب ارتقا كيفيت استفاده كنندگان سيستم حمل و نقل جلاده   .27

 اي شد

 

 موضوعات مورد عالقه .12
 برنامه ريزي و كنترل توليد   (2

 موجودي  برنامه ريزي و كنترل (1

 بهره وري و مديريت در سازمان شاخص هاي تحليلعارضه يابي و  (9

 مهندسي مجدد و مديريت تغيير (7

 اندازه گيري ارزيابي و مديريت عملكرد (9

 مديريت زنجيره تامين و مديريت لجستيك (1

 برنامه ريزي استراتژيك (8

 ارزش هندسيم (7

 مديريت برنامه ريزي حمل و نقل (3

 (MCRMو  ECRM( به ويژه)CRM )مديريت ارتباط با مشتريپياده سازي سيستم هاي  (21

 خبره و تصميم گيري چند معياره در مسائل پيايده حمل و نقلبكارگيري سيستم هاي  (22

تفكيلك و تخصليص در    –توزيلع  -بكارگيري انواع مدل هاي جذب سفر و ملدل هلاي توليلد    (21

 برنامه ريزي حمل و نقل

 پياده سازي سيستم هاي هوشمند به جاي سيستم هاي سنتيمكانيزاسيون  و  (29

 اجرا و پياده سازي استارت اپ در سيستم حمل و نقل كشور (27

 محاسبه دقيق هزينه هاي حمل و نقل و تعيين  نرخ خدمات حمل و نقل (29

 پياده سازي فن آوريهاي نوين در چرخه حمل و نقل (21
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 عالقمند به راه اندازي پارك لجستيك در كشور (28

عالقمند به  مديريت ايمني در كشور با اعتقاد به اينكه صرفا با مديريت مناسب ميتلوان تلا    (27

 درصد ضايعايت تصادفات را ميشود كاهش داد 91سقف 

 

 پایان نامه   .13
 مقطع ارشد : 

 اثر طرح هندسي راه بر صرفه جويي مصرف سوخت    

 مقطع دكترا :

هاي حمل و نقل جاده اي با رويكرد تلفيقي تجزيه  توسعه مدل ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت   

 و تحليل چند متغيره و تصميم گيري چند معياره  

 

 مهارت های کامپیوتری .14
Office,MS-project,SPSS,MATLAB,CPLEX,lingo,Arena,Desing Expert,Quantitative surveying 

oftware’s,GAMS,ETAPS,Safe, وsdr map 

 -افزاركامفارنرم – Cبرنامه نويسي

 آشنايي كامل با نرم افزار هاي كاربردي مهندسي صنايع

آشنايي كامل با نرم افزار هاي مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل در حوزه طراحي راه هاي شلهري و  

  برنامه ريزي حمل و نقل

 آشنايي كامل با نرم افزارهاي روسازي راه و راهسازي

 زبان خارجی .15

 
 UTEPT%  آزمون تافل دانشگاه  87انگليسي 


