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 رشته

 اطالعات شخصی

 تحصیالت



 

 

 : آزادراه

  کیلومتر412صحنه( به طول  –طراحی آزادراه کربال ) ساوه 

  کیلومتر 126پل زال به طول  –طراحی و مدیریت پروژه آزادراه خرم آباد 

  کیلومتر 51اندیشمک به طول  –طراحی و مدیریت پروژه آزادراه پل زال 

  کیلومتر 44طراحی و مدیریت پروژه آزادراه کنارگذر نیشابور به طول 

 

 :بزرگراه برون شهری 

 کیلومتر 95سر پل ذهاب( به طول  -طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه کربال )اسالم آباد 

  کیلومتر 103رستاق( به طول  –بندر لنگه )حدفاصل بندو  –مدیریت پروژه بزرگراه عسلویه 

  کیلومتر 44مدیریت پروژه بزرگراه کنارگذر کنگان به طول 

  کیلومتر 02طراحی بزرگراه کنار گذر تربت حیدریه به طول 

  کیلومتر 01طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه کنارگذر خرم آباد به طول 

  کیلومتر 37المرد به طول  –طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه مهر 

  کیلومتر 11طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه جاده جایگزین محور هراز در محدوده سد هراز به طول 

  کیلومتر 6طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه جاده دسترسی فرودگاه ساری به طول 

  کیلومتر 12الفت به طول  –طراحی قطعه سوم بزرگراه قشم 

 کیلومتر 90بندر عباس به طول  –ه بزرگراه قشم طراحی و مدیریت  پروژ 

  کیلومتر 40فرودگاه قشم به طول  –طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه درگهان 

  کیلومتر 45طاهری به طول  –طراحی  بزرگراه جم 

  کیلومتر 19طراحی بزرگراه سیستان ساحل جنوبی قشم به طول 

 

 : بزرگراه درون شهری

  کرج –طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه بلوار آسیا )شهید باکری( از همت تا اتوبان تهران 

 طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه شهید باقری از سرخه حصار تا بزرگراه بابایی 

 طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه جالل آل احمد از شیخ فضل اله تا باغ فیض 

 لی )ع( از رسالت تا مسیل ابراهیم آبادطراحی و مدیریت پروژه بزرگراه امام ع 

 طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه کنارگذر اردبیل 

 طراحی و مدیریت پروژه بزرگراه چمران از چهار راه گیشا تا بعد از میدان جمهوری 

 

 

 

 تجربیات  



 

 مدیریت طرح :

  عسلویه –مسئول بخش کنترل نقشه های سیویل بزرگراه پارسیان 

  شمال –مسئول بخش کنترل نقشه های سیویل آزادراه تهران 

 

 : چهارخطه کردن راه ها

  کیلومتر 15مدیریت پروژه جهارخطه کردن محور هراز به طول 

  کیلومتر 12شاهین دژ به طول  –طراحی و مدیریت پروژه چهار خطه کردن محور میاندوآب 

  کیلومتر 42نیر به طول  -طراحی و مدیریت پروژه چهار خطه کردن محور اردبیل 

 

 : راه اصلی و فرعی

  کیلومتر 15ایرانشهر به طول  -نیک شهر –/ ب چابهار  6طراحی و مدیریت راه اصلی قطعه 

 کیلومتر 102تکاب به طول  –شاهین دژ  -طراحی و مدیریت پروژه راه اصلی میاندوآب 

  کیلومتر 01طراحی و مدیریت پروژه راه اصلی کنار گذر خرم آباد به طول 

 کیلومتر 12هفتگل به طول  -طراحی و مدیریت پروژه راه اصلی نمره یک 

  طراحی و مدیریت پروژه راه اصلیAkonibeh- Evinayong  کیلومتر 45در گینه استوایی به طول 

  کیلومتر 40کورائیم به طول  –طراحی راه فرعی اردبیل 

 

 : بهسازی راهها

  کیلومتر 05سردشت به طول  –مدیریت پروژه بهسازی جاده موجود میرآباد 

 کیلومتر 09سیرجان به طول  –بندر عباس  0مدیریت پروژه بهسازی جاده موجود قطعه 

 کیلومتر 06میناب به طول  –بندر عباس  0مدیریت پروژه بهسازی جاده موجود قطعه 

 

 : راههای دسترسی به سد

 سد بختیاری راههای دسترسی و داخلی 

 راههای دسترسی و داخلی رودبار لرستان 

 راههای دسترسی و داخلی سد سازبن 

 راههای دسترسی به سد سیمره 

 راههای دسترسی به سد سیروان 

 

 : جادههای داخلی سایتها و شهرک ها

 طراحی جاده های داخلی و پیرامونی سایتهای هفتگانه توسعه نیشکر و صنایع جانبی 

  پارس 0جاده های پیرامونی،داخلی، فنس و گشت زنی سایتهای تمبک و اختر و پرک سایت مدیریت پروژه 



 طراحی راه های داخلی شهرک درگهان قشم 

 

 تقاطع های غیر همسطح درون شهری و برون شهری:

 سربندر  -بندر امام با کمربندی اهواز و بزرگراه موجود اهواز -طراحی تقاطع غیر همسطح آزادراه اهواز  

 اطع خلیج فارس()تق

  دستگاه تقاطع غیر همسطح در شهر قزوین 9مدیریت پروژه 

  دستگاه تقاطع های غیر همسطح بزرگراه باقری با خیابان دماوند، بلوار استقالل،  6طراحی و مدیریت پروژه

 راه دسترسی شهرک یاس، راه دسترسی به شهرک امید و بزرگراه بابایی

  کرج،  –دستگاه تقاطع های غیر همسطح بلوار آسیا )شهید باکری( با اتوبان تهران  3طراحی و مدیریت پروژه

 بلوار فردوس، بزرگراه رسالت و بلوار کاشانی

  طراحی و مدیریت پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه جالل آل احمد با بلوار اشرفی اصفهانی 

 رگراه امام علی با خیابان گلبرگ و بلوار مسیل ابراهیم آبادمدیریت پروژه تقاطع های غیر همسطح بز 

 خلخال با راه دسترسی پتروشیمی اردبیل -مدیریت پروژه تقاطع غیر همسطح جاده اردبیل 

  خرم آباد با راه دسترسی شهر جدید مهاجران –طراحی و مدیریت پروژه تقاطع غیر همسطح جاده اراک 

 گمنام با خیابان فتحی شقاقی طراحی تقاطع غیر همسطح بلوار شهید 

  دستگاه تقاطع های غیر همسطح کنارگذر اردبیل با بلوار کارشناسان، اردبیل 3طراحی و مدیریت پروژه- 

 ارجستان، گلدستون و آقا با قر

  دستگاه تقاطعات غیر همسطح کنارگذر کنگان 5مدیریت پروژه 

 نکا با راه دسترسی جدید فرودگاه ساری –طراحی و مدیریت پروژه تقاطع غیر همسطح جاده ساری 

 جویبار -طراحی و مدیریت پروژه تقاطع غیر همسطح کمربندی قائمشهر با راه قائمشهر 

  دستگاه تقاطع غیر همسطح راه آهن با راه های متقاطع با آن 02طراحی 

 

 راه آهن:

  کیلومتر 51فهرج به طول  –طراحی قطعه سوم راه آهن چابهار 

 کیلومتر 73رشت به طول  –ل و دوم راه آهن قزوین طراحی قطعات او 

  )کیلومتر 5/1آستارا ) آذربایجان شوروی( به طول  –طراحی و مدیریت پروژه راه آهن آستارا )ایران 

 

 مهندسی ارزش:

     مطالعات مهندسی ارزش تقاطع غیر همسطح خلیج فارس 

      سنندج –مطالعات مهندسی ارزش همدان 

      جاجرم –مطالعات مهندسی ارزش میامی 

     مطالعات مهندسی ارزش تونلهای تنگ سعادت شهر 

     نور آباد -مطالعات مهندسی ارزش دالین 



 

 

  تقاطع های غیر همسطحتخصص در طراحی 

 تخصص در طراحی هندسی راه، بزرگراه و آزاد راه 

 

 

 

 چهارگانه مهندسی ارزش، طرح ماوراء و گواهینامه های مربوطه دوره های 

 دوره حمل و نقل و ترافیک در دانشگاه شریف و دریافت گواهینامه 

  دوره نرم افزارCSDP و گواهینامه آن 

  و دریافت گواهینامه ممیزی ایزو 9221-0222دوره ممیزی ایزو 

 فت مدرک دوره ممتاز خوشنویسیدوره های خوشنویسی در انجمن خوشنویسان ایران و دریا 

 

 

 انجمن مهندسی ارزش ایران 

 سازمان نظام مهندسی استان تهران 

 

 

 Auto cad , Auto cad civil 3D, Auto cad Land, Microsoft Office, 

 Photo shop, Csdp , Csdp Map , google Earth 

 

 

  در دوره های مهندسی ارزش، طرح ماوراء و دریافت لوح تقدیر از مقام عالی وزارت ارزشجوی ممتاز

 راه و ترابری

 

 )فارسی )زبان مادری 

 انگلیسی 

 

 نرم افزار

 افتخارات

 زبان

 مهارت

 عضویت در

دوره های علمی و 

 گواهینامه ها


