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 - 2وضعیت تحصیلی
-1دکترای رشته مهندسی صنايع دانشگاه تهران با رتبه ممتاز()1396-1392
-2کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ريزی حمل و نقل()1378-1377
-3کارشناسی مهندسی عمران ()1374-1370

 - 3سوابق کاری
 -1مديرکل دفتر درآمدها و حسابرسی درآمد سازمان از سال  – 95ادامه دارد
 -2مشاور رياست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از سال  95– 93ادامه دارد
 -3سرپرست دفتر سرمايه گذاری و نظارت بر مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی سال 91
 -4مدير کل حمل ونقل و پايانه های استان تهران از  88تا سال 91
 -5مدير کل حمل و نقل و پايانه های استان مازندران از سال  84تا سال 88
 -6معاون حمل ونقل اداره کل حمل و نقل و پايانه های استان مازندران از  82تا 84
 -7رئیس اداره ايمنی و ترافیک اداره کل حمل ونقل و پايانه های استان مازندران از سال  81تا سال
82
 -8رئیس اداره حمل ونقل مسافر اداره کل حمل ونقل و پايانه های استان مازندران سال 81
 -9رئیس اداره حمل ونقل مسافر اداره کل حمل ونقل و پايانه های استان تهران سال 81
 -10استخدام رسمی در اداره کل حمل و نقل و پايانه های استان مازندران از  78بعنوان کارشناس
 -11مشاور حمل و نقل اولین دوره شورای اسالمی شهر بابل به مدت  4سال
 -12مشاور حمل و نقل شهرداری قائم شهر به مدت يک سال
 -13عضو هیأت مديره تاکسی رانی شهر بابل به مدت  3سال
 -14عضو هیأت مديره سازمان اتوبوسرانی شهر بابل به مدت  3سال
2

 -15کارشناس صدا و سیمای مرکز مازندران بمدت  10سال

 -16مشاور و تحلیل گر کسب و کار و مديريت ارتباط با مشتریCRM

 - 4سوابق تجربی و توانمندی ها
 -1آشنايی کامل به فناوری های نوين حمل ونقل در جهان

 -2آشنايی کامل به انواع start up
-3مشاور مطالبات طراحی جامع و تفصیلی شهر
 -4تسلط کامل به قوانین و مقررات ايمنی و حريم راهها
 -5تسلط کامل به قوانین و مقررات مربوط به پايانه ها و تاسیسات رفاهی بین راهی و مستندسازی
اموال غیرمنقول
 -6تسلط کامل به قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و بهره برداری شرکتهای حمل و نقل و شهرك
های حمل ونقل
 -7تسلط کامل درنقشه برداری مسیروطراحی و اجرای قوس ها در راهسازی
 -8تسلط کامل به قوانین طراحی راههای شهری ايران
 -9تسلط کامل به کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی
 -10ناظر و طراحی پروژه های ساختمانی
 -11تسلط کامل بر حمل ونقل چندوجهی و ترانزيت
 -12آشنايی با سازمان ها و کنوانسیونهای مرتبط با حمل ونقل جاده ای هوائی دريائی ريلی
 -13تسلط کامل بر ضوابط و مقررات حمل ونقل بار ،ايمنی حمل  ،معاينه فنی و سیستم بسته بندی
 -14تسلط کامل بر مديريت بندر  ،چارترينگ  ،بیمه و بازرسی
 -15تسلط کامل درخصوص اقتصاد حمل ونقل و بازاريابی و مديريت بازار درحمل ونقل
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 -16تسلط کامل بر مديريت پروژه حمل ونقل
 -17تسلط در متون انگلیسی تخصصی حمل ونقل
 -18در حال گذراندن دوره فیاتا
 -19تسلط کامل به سازماندهی و برنامه ريزی  ،کارگزينی سازمانها  ،کنترل و نظارت استانی و ستادی
در حیطه کاری و تخصصی
 -20شناخت کامل قوانین و مقررات برنامه ای کشور از جمله تهیه سند چشم انداز  20ساله  ،تهیه
برنامه پنج ساله و چهارم و پنجم توسعه ،مقررات اداری و قوانین زيربط
 -21آشنايی با قوانین مديريت خدمات کشوری  ،قانون محاسبات عمومی و تنظیم بخشی از مقررات
مالی  ،قوانین و مقررات بودجه نويسی  ،ضوابط اجرای بودجه و سنواتی کشور
 -22توانايی در اجرای برنامه های توسعه ای  ،نظارت بر احداث و اجرای انواع پرژه های ملی و
استانی ،شناخت کامل بر مقررات ساخت و سازها و شرايط عمومی پیمان  ،نظارت بر عملکرد
پیمانکاران و بررسی صورت وضعیت ها
 -23تجربیات متعدد و مسئول در برگزاری مانورها ،همايشها ،کارگاهها و اداره جلسات تخصصی و
کارگروه ها
 -24مشاور عالی در امور لجستیک
 -25مشاور عالی در زمینه زنجیره تامین
 -26تجربیاتی در زمینه تهیه بانکهای اطالعاتی  ،تحلیل های آماری مرتبط با داده ها و تهیه نشريات
تخصصی
 -27مشاور عالی در زمینه کنترل موجودی

 -28آشنايی کامل به مقوله شبیه سازیsimulator
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 -29آشنايی کامل به انواع مدل های جذب و تخفیف برای جذب بار
-30آشنايی کامل به روش های نوين زمان سنجی از پیش تعیین شده
-31آشنايی کامل به زمان سنجی نیروهای انسانی
 -32آشنايی کامل به کاربرد مطالعات سیستم های اطالعاتی در برنامه ريزی زنجیره تامین با نگرش
فرآيندی
 -33آشنايی کامل به مدل های چند معیاره و چند متغیره در حل مسائل برنامه ريزی حمل و نقل
 -34آشنايی کامل به سیستم تصمیم گیری يکپارچه مبنی بر  ANPدر برنامه ريزی خطی

-35تحلیل و ارزيابی عملی روش نمونه برداری از کارwork sampeling

 - 5سوابق آموزشی
دانشگاه ها و مراکز آموزش
-1تدريس در دانشگاه پیام نور شهر تهران  16ترم
-2تدريس در دانشگاه مازندران  6ترم
-3تدريس در دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای قائم شهر ،بابل ،چالوس و جويبار جمعا  24ترم
دروس ارائه شده در مقطع لیسانس
-1طراحی فرودگاه
-2طراحی بندر
-3مهندسی سیستم های حمل ونقل
-4مهندسی ترافیک
-5مهندسی ترابری
-6مهندسی راه آهن
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-7آشنايی با صنعت حمل و نقل

-8تحقیق در عملیات مقدماتی) جهت مقطع تحصیلی لیسانس(
-9تحقیق در عملیات پیشرفته) ارشد(
-10ارزيابی اقتصادی پروژه ها

-11پژوهشهای عملیاتی 2و1
-12اقتصاد مهندسی
-13برنامه ريزی حمل و نقل شهری
-14راه سازی راه
-15روسازی راه
-16کنترل موجودی
-17طراحی زنجیره تامین
-18مهندسی ارزش
-19آشنايی با قوانین و مقررات گمرکی

 - 6تألیفات
 -1ارزيابی زنجیره تأمین و مدل مرجع  ، SCORانتشارات ترمه
-2مديريت ريسک تکنیک ها و مفاهیم ان انتشارات ترمه
 -3اثر موسیقی بر رفتار راننده انتشارات ترمه
 -4اقتصاد مقاومتی در حمل و نقل جاده ای در حال چاپ

 -5شخصیت شناسی در رانندگی) درحال چاپ(
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 - 7سوابق پژوهشی
شامل مقاالت چاپ شده در مجالت علمی تخصصی داخلی و بین المللی و يا ارائه شده در همايش ها
و کنفرانس های داخلی و بین المللی

1- Sustainable technological compectency using fuzzy analytic hierarchy
process and fuzzy topsis.august 2015,usa
2- One-for-one period policy and its Optimal Solution over a finite Horizon
Int. J. of Operationnal Research 2016
3- A Hlerarchical cellular Manufacturing Syetem
Int. J. Of Mathematics in Operational Research 2017
 -4اثرات اقتصادی طرح هندسی راه بر صرفه جويی مصرف سوخت
 -5بیمه وسايل نقلیه و نقش آن در ايمنی و ترافیک جاده
 -6مطالبات حقوقی مردم از ترافیک
 -7انسان چه نقشی در ايمنی وترافیک دارد
 -8وسیله نقلیه چه نقشی در ايمنی وترافیک دارد
 -9جايگاه قوانین در ايمنی وترافیک
 -10اولین مدل مصرف سوخت خودروها در جاده های ايران تحت عنوان)اثر طرح هندسی راه بر
صرفه جويی مصرف سوخت (کنفرانس مهندسی ترافیک
 -11نقش وسیله نقلیه در ايمنی جاده ها
 -12نقش انسان در ايمنی جاده ها
 -13نقش قوانین در ايمنی و ترافیک مقاله برتر سال در کنفرانس ايمنی و ترافیک
 -14جايگاه وسیله نقلیه در ايمنی و ترافیک مقاله برتر سال در کنفرانس ايمنی و ترافیک

 -15نقش جاده در ايمنی جاده ها) جاده ها چه نقشی در ايمنی و ترافیک دارند؟(
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 -16جايگاه وسیله نقلیه در ايمنی و ترافیک کنفرانس مهندسی ترافیک
 -17تحلیل تصادفات استان مازندران سال  1380لغايت  1389به تعداد  10مقاله
 -18جاده چالوس جاده ی زيبای وحشی
 -19مزايا و معايب دوچرخه سواری در راههای درون شهری
 -20بررسی نقش گردشگری ورزش های آبی بر اقتصاد سواحل خلیج فارس
 -21جايگاه پارا ترانزيت در حمل و نقل
 -22تراورس نردبانی و جايگاه آن در راه آهن
 -23مهاجرت مغزها
 -24بررسی عملکردی حمل و نقل ريلی
 -25بررسی اقتصادی حمل و نقل کانتینری
 -26ايستگاه تراموا کجاست
 -27بررسی سامانه حمل ونقل کاال توسط ناوگان مسافربری
 -28تهیه جزوه تحقیق در عملیات ) برنامه ريزی) OR
 -29تهیه جزوه اقتصاد و مهندسی
 -30تهیه جزوه ارزيابی اقتصادی پروژه ها
 -31توصیف سیستم صف  M/6/1/kبا در نظر گرفتن صف محدود و وجود زمان  statupنمايی و يک
شیوه حل بازگشتی کنفرانس مهندسی صنايع ايران
 VRP -32وابسته به زمان
 -33الگوريتم زنبور عسل در مسأله مسیريابی وسايل نقلیه با در نظر گرفتن رضايتمندی مشتريان
وکاهش انرژی مصرفی نشريه دانشگاه تهران
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34-A data envelopment analysis model for ranking provinces:Road
(transportation )gournal.com-www.amiemtarea
-34طراحی يک رويکرد ترکیبی مبتنی بر فرآيند تحلیل شبکه و ديمتل فازی جهت ارزيابی عملکرد
استان ها در حوزه عملکرد استان ها در حوزه حمل و نقل جاده ای ايران) فصلنامه علمی پژوهشی

مهندسی حمل و نقل(
 -35مروری بر مسايل موجود در زمینه حمل و نقل بهینه کاال در بنادر کانتینری)فناوری حمل
ونقل/شماره )14
 -36پشتیبانی از طراحی مجدد زنجیره تامین در مدل مرجع عملیاتهای زنجیره تامین با روش فرايند
تحلیل سلسله مراتبی(کنفرانس بین المللی مديريت و مهندسی صنايع )AHP 2015
 -37تاثیر موسیقی بر فعالیت های شناختی رانندگان) اولین سمپوزيوم ملی ارتقای ايمنی حمل و نقل

جاده ای در بستر امايش سرزمین دی ماه  94دانشگاه ازاد سمنان(
 -38ارائه چارچوبی مفهومی برای توسعه بازاريابی سبز در کشور)کنفرانس بین المللی مهندسی صنايع
و مديريت) 1395
 -39شیوه های فروش بلیت اتوبوس های بین شهری با استفاده از فناوری های نوين)مجله صنعت
حمل و نقل دی )88
( -40بررسی موانع غیر استاندارد در جاده)نیوجرسی/گاردريل)) مجله انديشه سبز شماره )26
 -41طراحی شبکه های ريز بافت حمل و نقل در جاده های جنگلی با استفاده از سامانه اطالعات
جغرافیايی

سومین کنگره ملی مهندسی عمران GIS
 -42آيا کمین مجريان قانونی نقشی در کاهش حوادث جاده ای دارد(پیام حمل و نقل/شماره )26
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 -43مبدا و مقصد سفر مالحظات کابردی در برنامه ريزی پايانه های مسافری

 - 8گواهینامه های اخذ شده دوره های کوتاه مدت آموزشی
-1دوره ايمنی و ترافیک در کشور هلند
 -2مديريت نگهداری و بهره برداری حمل و نقل
 -3اقتصاد حمل و نقل

 -4دوره مهارتهای هفت گانهICDL
 -5آموزش طرح تکريم ويژه مازندران
 -6آموزش ارزشی سطح يک
 -7آموزش ارزشی سطح دو
 -8اصول برنامه ريزی
 -9روش تحقیق
 -10گزارش دهی
 -11مباحث منتخب حمل و نقل
 -12آموزش و بهسازی نیروی انسانی
 -13اخالق در مديريت
 -14مديريت برنامه ريزی استراتژيک
 -15آموزش تصويری و روايت بصری
 -16آشنايی با آمار رسمی و اهمیت آن در نظام برنامه ريزی
 -17تخصصی مديريت ارتقاء بهره وری
 -18برنامه ريزی توسعه فناوری نانو
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 -19نقش و اهمیت رسانه های تصويری در فرهنگ سازی
 -20عمومی ترافیک
 -21سیستمهای اطالعات مديريت
 -22پیشگیری از سوانح و حوادث
 -23مولفه های اصالح الگوی مصرف
 -24تصمیم گیری چند معیاره
 -25توانمند سازی منابع انسانی

 -26دوره تخصصیMBA
 -27دهها دوره ديگر از موسسات اموزشی

-9عضويتها
 -1عضو انجمن مديريت پروژه ايران
-2عضو انجمن مهندسی ارزش ايران
 -3عضو انجمن علمی بتن ايران
 -4عضو انجمن اقتصاد انرژی ايران
 -5عضوکانون مهندسین حمل و نقل ايران
-6عضو جمعیت طرفداران ايمنی راه
 -7عضو جامعه مهندسین حمل و نقل ايران
 -8عضو کارگروه اشتغال استانداری تهران و مازندران  11سال
 -9عضو کمیسیون تنظیم بازار استانهای تهران و مازندران  11سال
-10عضو کمیسیون ستاد قاچاق کاال و ارز در استانهای تهران و مازندران  11سال
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 -11عضو کمیسیون طبقه بندی مشاغل اداره کل حمل و نقل و پايانه های استانهای تهران و مازندران
 11سال
 -12عضو کارگروه زيربنايی استانداری تهران و استانداری مازندران
 -13عضو شورای حمل و نقل استان تهران و استان مازندران
 -14رئیس کمیته حمل ونقل تسهیالت سفر استان تهران و استان مازندران
-15عضو شورای ترافیک استانداری مازندران بمدت  11سال
 -16عضو کارگروه هدفمندی يارانه ها از سال 91-89
-17عضو سازمان نظام مهندسی و ساختمانی استان مازندران) رتبه ( 2درطراحی و نظارت از سال 75
تا کنون
 -18عضو کمیسیون ايمنی و تأسیسات جانبی راهها در استان مازندران از سال  80تا 88
-19عضو کمیسیون ايمنی و تأسیسات جانبی راهها در استان تهران از سال  88تا 91
 -20عضوتخصصی شورای ترافیک استانداری تهران بمدت  4سال
-21کارشناس صدا و سیمای مرکز طبرستان  5سال
-22عضو کانون مهندسی عمران استان مازندران
-23کارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی ترافیک و راه سازی استان مازندران از سال88
تا کنون
-24عضو کمیته حمل ونقل و سوخت استان تهران 1389/10/6به مدت سه سال
 -25عضو کمیته ستاد بازرسی و نظارت استان مازندران به مدت  8سال
-26کمیته ستاد بازرسی و نظارت استان تهران از تاريخ  1389/8/11به مدت سه سال

-10تقديرنامه ها
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-1تقدير توسط ريس سازمان اطالعات استان تهران به جهت اجرای صحیح طرح هدفمندی يارانه

ها.کاهش تصادفات و افرايش ايمنی در جاده ها.نوسازی ناوگان .اشتغال و....
-2تقدير توسط مديرکل اقتصادی سازمان اطالعات استان تهران به جهت همکاری موثر و مفید در
جهت ارتقای اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 -3تقدير توسط فرمانده انتظامی استان مازندران جهت کاهش تصادفات رانندگی
 -4تقدير توسط چهارمین کنفرانس مهندسی ترافیک ايران جهت ارائه مقاله برتر
 -5تقدير توسط معاون وزير و رئیس سازمان جهت کاهش تلفات جاده ای سال 86
 -6تقدير توسط مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور جهت
وسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای
-7تقدير توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت ستاد
سهیالت سفر استان مازندران
-8تقدير توسط استاندارتهران جهت تالش در اشتغال پايدار در صنعت حمل و نقل
-9تقدير توسط استاندار تهران و رئیس ستاد دوازدهمین يادواره شهید رجايی جهت دستگاه نمونه
استانی
 -10تقدير توسط معاون عمرانی استاندار تهران جهت کاهش تصادفات و رفع نقاط حادثه خیز
 -11تقدير توسط معاون عمرانی استاندار تهران جهت کاهش تصادفات و تلفات جاده ای
 -12تقدير توسط معاون وزير و رئیس هیئت مديره و مديرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی
دولتی ايران جهت توسعه مراکز خدمات رفاهی و معاينه فنی
-13تقدير توسط معاون رئیس جمعیت هالل احمر کشور و مديرعامل استان تهران جهت همکاری در
پايگاه های امداد و نجات جاده ای
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-14تقدير توسط استاندار تهران جهت برگزاری دومین مانور رانندگی ايمن محور ايمن سال 88
-15تقدير توسط دبیرخانه همايش حمل ونقل جاده ای جهت زحمات در بهبودی و ساماندهی حمل
ونقل استان تهران
-16تقدير توسط مديرکل دفتر ارزيابی و علمکرد و پاسخگويی به شکايات استانداری مازندران جهت
کاهش تصادفات و تعامل با پلیس راه استان
 -17تقدير توسط نماينده مقام معظم رهبری و استاندار و فرمانده سپاه مازندران جهت حضور
وتالش مجدانه در برگزاری مانور  30هزار نفری
 -18تقدير توسط مديرکل حمل و نقل و پايانه های استان مازندران جهت طرح ستاد نوروزی 81
 -19تقدير توسط مديرکل دفتر رياست و روابط عمومی جهلت توسعه فعالیتهای ارتباطی در استان
مازندران
-20تقدير توسط رئیس پلیس راهنمايی و رانندگی ناجا جهت کاهش چشمگیر تصادفات جاده ای در
استان مازندران
-21تقدير توسط هیئت مذهبی ساری جهت مساعدت و همکاری در برگزاری مراسم دهه دوم محرم
سال 1427
-22تقدير توسط رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران جهت ايمن سازی مدارس حاشیه
راه
 -23تقدير توسط فرمانده پلیس راه انتظامی استان مازندران جهت تجهیز پاسگاه ها و برقراری
گشت های نامحسوس
 -24تقدير توسط مديرکل تربیت بدنی استان مازندران جهت برگزاری ورزش همگانی و پیاده روی
بزرگ خانوادگی
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 -25تقدير توسط رئیس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون حمل و نقل بابل جهت همکاری و رفع
معضالت ترافیکی شهرستان
-26تقدير توسط استاندار مازندران جهت گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده و کار
آفرين
 -27تقدير توسط رئیس مرکز مديريت حداث و فوريتهای پزشکی استان مازندران جهت گسترش
پايگاه های اورژانس
-28تقدير توسط رئیس هیئت مديره و مديرعامل شرکت سواری رانی توانمند
-29تقدير توسط رئیس هیئت مديره شرکت فن آوران تردد هوشمند جهت برگزاری دورههای
آموزشی
 -30تقدير توسط مديرعامل شرکت طبرستان گشت جهت پشتیبانی و حمايت در اجرای طرح وب
کیوسک
-31تقدير توسط تعاونی حمل و نقل و تانکر داران منطقه ساری جهت تسريع در امور حمل و نقل
-32تقدير توسط رئیس آموزشکده فنی بابل جهت تجلیل از مقام شامخ معلم
-33تقدير توسط مديرکل بهزيستی استان مازندران جهت اشتغال و بازتوانی جامعه هدف بهزيستی
 -34تقدير توسط استاندار مازندران جهت انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی
 -35تقدير توسط استاندار مازندران جهت رشد و توسعه گردشگری در سال 86
-36تقدير توسط استاندار مازندران جهت کاهش تلفات جاده ای سال 85
-37تقدير توسط رئیس پلیس راهور ناجا جهت هفته حمل و نقل و کاهش تصادفات جاده های استان
مازندران
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 -38تقدير توسط رئیس پلیس راهنمايی و رانندگی ناجا جهت کاهش چشمگیر تصادفات و همکاری با
پلیس راه
 -39تقدير توسط استاندار مازندران جهت تحقق اهداف بنگاههای زودبازده و کارآفرين
 -40تقدير توسط استاندار تهران جهت ايمنی و امداد و نجات جاده ای نوروزی
-41تقدير توسط معاون وزير و رئیس سازمان جهت موفقیت در طرح نوروزی 89
 -42تقدير توسط مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور
 -43تقدير توسط شورای اسالمی و شهردار شهر قدس جهت احداث بوستان فرهنگی و آموزشی
ترافیک
-44تقدير توسط مديرعامل سازمان پايانه ها و پارکسوار های شهرداری تهران جهت تعامل و تالش
مستمر وتبريک رياست ستاد دائمی تسهیالت سفرهای استان
-45تقدير توسط رئیس هیئت مديره و مديرعامل بیمه دانا جهت روز حمل و نقل و تالش در حمل
ونقل استان تهران
-46تقدير توسط استاندار تهران جهت برگزاری مانور و روز جهانی بزرگداشت قربانیان حوادث
ترافیکی
-47تقدير توسط مديرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهلت تاسیس مراکز معاينه
فنی
 -48تقدير توسط مديرعامل و هیئت مديره انجمن صنفی رانندگان فیروزکوه جهت روز حمل و نقل
-49تقدير استاندار تهران در خصوص ارتقاء ايزو
 -50تقدير استاندار تهران و مديرکل و دبیر کارگروه اشتغال و سرمايه گذاری استان تهران در
خصوص کسب رتبه برتر در ايجاد اشتغال استان
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 -51تقدير معاون حقوقی  ،امور مجلس و همالهنگی استانداری در خصوص تالش مجدانه در راستای
توسعه زيرساخت های حمل و نقل
 -52ده ها لوح تقدير ديگر از مراجع ذيصالح

- 11اقدامات شاخص و تجارب ويژه مديريتی
 -1برنامه ريزی و مديريت جابجايی بیشترين مسافران نوروزی کشلور در استان مازندران وتهران
طی سنوات مديريت و نیز برنامه ريزی و مديريت بیشترين جابجايی مسافر کشور در طول سال در
استان مازندران و تهران در طول مديرت بمدت  8سال متوالی

 -2برنامه ريزی و مديريت موثر در بیشترين کاهش تلفات جاده ای د استان مازندران در 21/8
درصد سال 1387
 -3برنامه ريزی و مديريت تحول اداری در اداره کل حمل و نقل و پايانه های استان تهران در سال

های  1389و  1388که منجر به کسب رتبه برتر دستگاهی در جشنواره شهید رجايی شده است.
 -4برنامه ريزی و مديريت کارآفرينی که منجر به ايجاد اشتغال پايدار در بخلش حمل و نقل استان
های مازندران و تهران شده است)بیش از 10000نفر اشتغال در تهران و  7000نفر در استان مازندران

در سامانه رصد اداره کل تعاون ثبت شده است(.
 -5برنامه ريزی و مديريت جذب سرمايه گلذاری در استان مازندران که منجر به ايجاد بیشترين

مراکز معاينه فنی،مجتمع های خدمات رفاهی و پلهای عابر پیاده شده است.
 -6پیاده سازی سیستم های مديريت تعالی سازمان چون  BSCو  EFQMو  ISOو  5Sدر ادارات
کل حمل و نقل و پايانه های استان تهران و مازندران در سنوات مديريتی
 -7اجرا و پیاده سازی بسیار موفق قانون هدفمندی يارانه ها در زيرساختهای سخت افزاری و نرم

افزاری حمل و نقل برون شهری پايتخت کشور که نقش بسیار مهمی در اجرای قانون داشت.
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 -8پیاده سازی سیستم های نوين مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات هماون سامانه مديريت
پارکینگ پايانه بار بزرگ تهران،سامانه اطالع رسانی بار ،سامانه نوبت دهی ،درگاه ملی بار ،صورت
وضعیت آنالين ،سیستم های اطالع رسانی انالين زمان بندی سفر اتوبوس ها ،فروش بلیت اتوبوس به
صورت اينترنتی ،پیامکی ،تلفنی و با استفاده از کدهای  ، USSDوب کیوسک
 -9ايجاد اولین خانه حمل و نقل کشور در استان مازندران که نقش هماهنگی و انسجام صنوف و

اتحاديه های بخش حمل و نقل استان را بر عهده دارد.
 -10ايجاد و راه اندازی برنامه صدا و سیمای راهبران در استان مازندران برای اولین بار درکشور
 -11طراحی ،پیاده سازی و اجرای موفق طرح های کم هزينه و زود بازده در مديريت ايمنی جاده های

استان مازندران که منجر به اجرای اين طرح به صورت ملی شد.
 -12اجرای طرح های نوآورانه در حوزه مشتری مداری بخش مسافر در استان های تهران و مازندران
هماون طرح توسعه فرهنگ کتاب خوانی در داخل اتوبوس ،اينترنت رايگان داخل اتوبوس،سیستم
تغزيه گرم داخل اتوبوس،ايجاد سامانه هالی  VIPو صندلی های  24نفره اتوبوسی
 -13مديريت موفق نوسازی اتوبوس در استان تهران و نوسازی سواری کرايه در استان

مازندران)بیشترين نوسازی اتوبوس تهران و بیشترين نوسازی سواری در مازندران(
 -14دهها اقدامات ارزشمند که موجب ارتقا کیفیت استفاده کنندگان سیستم حمل و نقل جاده ای شد

 -12موضوعات مورد عالقه
 -1برنامه ريزی و کنترل تولید
-2برنامه ريزی و کنترل موجودی
-3عارضه يابی و تحلیل شاخص های بهره وری و مديريت در سازمان
-4مهندسی مجدد و مديريت تغییر
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-5اندازه گیری ارزيابی و مديريت عملکرد
-6مديريت زنجیره تامین و مديريت لجستیک
-7برنامه ريزی استراتژيک
-8مهندسی ارزش
-9مديريت برنامه ريزی حمل و نقل
-10پیاده سازی سیستم های مديريت ارتباط با مشتری( CRMبه ويژه  ECRMو )MCRM
-11بکارگیری سیستم های خبره و تصمیم گیری چند معیاره در مسائل پیايده حمل و نقل
-12بکارگیری انواع مدل های جذب سفر و مدل های تولید توزيع تفکیک و تخصیص در برنامه ريزی
حمل و نقل
-13مکانیزاسیون و پیاده سازی سیستم های هوشمند به جای سیستم های سنتی
-14اجرا و پیاده سازی استارت اپ در سیستم حمل و نقل کشور
-15محاسبه دقیق هزينه های حمل و نقل و تعیین نرخ خدمات حمل و نقل
-16پیاده سازی فن آوريهای نوين در چرخه حمل و نقل
-17عالقمند به راه اندازی پارك جستیک در کشور
-18عالقمند به مديريت ايمنی در کشور با اعتقاد به اينکه صرفا با مديريت مناسب میتوان تا سقف
 91درصد ضايعات تصادفات را می شود کاهش داد.

 -13پايان نامه
 مقطع ارشد:
اثر طرح هندسی راه بر صرفه جويی مصرف سوخت

 مقطع دکترا:
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توسعه مدل ارزيابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های حمل و نقل جاده ای با رويکرد تلفیقی تجزيه و
تحلیل چند متغیره و تصمیم گیری چند معیاره

 -14مهارت های کامپیوتری
Office,MS-project,SPSS,MATLAB,CPLEX,lingo,Arena,Desing
Expert,Quantitative surveying oftware’s,GAMS,ETAPS,Safe,وsdr map
-1برنامه نويسی  Cنرم افزار کامفار
-2آشنايی کامل با نرم افزار های کاربردی مهندسی صنايع
-3آشنايی کامل با نرم افزار های مهندسی برنامه ريزی حمل و نقل در حوزه طراحی راه های شهری و
برنامه ريزی حمل و نقل
-4آشنايی کامل با نرم افزارهای روسازی راه و راه سازی

 - 15زبان خارجی
انگلیسی  % 74آزمون تافل دانشگاه__UTEPT
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