
رد لماک  طلست  هدوب و   ( اتب نمیا ( ددرت  نایناب  تکرش  قرش و  ناویس  رواشم  نیسدنهم  تکرش  رد  راک  هقباس  لاس  یاراد 8   ، نارمع سانشراک 

رد .ما  هدرک  ادیپ  دورو  زین  یرامعم  هزاس و  تابساحم  هزوح  رد  لاس  تدم 1  هب  هدوب و  اراد  ار  کیفارت  لیویس و  هار ،  یسدنه  یحارط  هزوح 

.ما هتشاد  لقن  لمح و  نارمع و  تنواعم  کیفارت و  لقن و  لمح و  نامزاس  رد  ار  تیلاعف  نیرتشیب  لاس ،  تدم 8  نیا 

نارمع یسانشراک 

نارمع شیارگ :

دهشم یوضر ، ناسارخ 

۱۳۹۳ - ۱۳۹۰

۱۶/۸۷ لدعم : 

لیویس کیفارت و  سانشراک 

قرش ناویس  رواشم  نیسدنهم 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

ریت ۱۳۹۴ زا  یراکمه  زاغآ 

کیفارت سانشراک 

( اتب  ) نمیا ددرت  نایناب  تکرش 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

رهم ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

لیویس سانشراک 

ژار نیسدنهم  هورگ 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

ریت ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

Autocad رازفا مرن 

Civil3D

Lumion رازفا رازفا & etabsمرن  مرن 

safe

پاشوتف رازفا  رازفا arcgisمرن  یسیون pythonمرن  همانرب 

VB6 یسیون رازفا autocadهمانرب  یاه officeمرن  رازفا  رازفا Sketchupمرن  رازفا Infraworksمرن  رازفا aimsunمرن  مرن 

aminbadrkhaniasl@gmail.com : لیمیا

(+۹۸)۹۲۲۰۵۰۴۶۹۴ : لیابوم

۰۵۱-۳۵۰۱۲۳۸۵ : نفلت

www.badrkhaniasl.ir : تیاس بو 

کالپ 46 - یروهال 5  - لابقا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ، یوضر ، ناسارخ   : سردآ

دحاو 2

۱۳۷۰/۱۱/۱۲ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

لصا یناخردب  نیما 

نارمع سانشراک 

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

اه تراهم 

aminb
Placed Image

aminb
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ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

ییایلاتیا

( یتامدقم هرود  ) Aimsun

نورامیس هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۹

( هتفرشیپ هرود  ) Aimsun

نورامیس هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۹

etabs

Oxford University هسسوم :

ید ۱۳۹۷

etabs

سمره شزومآ  زکرم  هسسوم :

دنفسا ۱۳۹۷

arcgis ییایفارغج تاعالطا  متسیس 

GIS & RS یصصخت تامدخ  ادرف و  رهش  هنییآ  هسسوم :

رذآ ۱۳۹۰

python یسیون همانرب 

ظفاح دازآ  یا  هفرح  ینف  هاگشزومآ  هسسوم :

ید ۱۳۹۸

نامتخاس یتسد  تابساحم 

مرا یا  هفرح  ینف  هسسوم :

نیدرورف ۱۳۹۵

Autodesk Autocad Civil 3D 2015 رازفا مرن  شزومآ  ناونع  اب  باتک  فیلات 

امن تاراشتنا  رشان :

تشهبیدرا ۱۳۹۴

opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do? طبترم :  کنیل 

command=FULL_VIEW&id=3813254&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author

(The Calibration of Autocad Civil 3D software by 415 code (geometric design code for Iranian roads

Istanbul University - Turkey رشان :

دادرم ۱۳۹۵

www.civilica.com/Paper-ICCACS01-ICCACS01_319.html طبترم :  کنیل 

نابز

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3813254&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.civilica.com/Paper-ICCACS01-ICCACS01_319.html


دهشم رهش  یدیس  یوک  یدروم  هنومن  هلزلز : لباقم  رد  هدوسرف  یاه  تفاب  یریذپ  بیسآ  نازیم  یبایزرا 

نارهت هاگشناد  رشان :

تشهبیدرا ۱۳۹۳

www.civilica.com/Paper-ICGS01-ICGS01_099.html طبترم :  کنیل 

دهشم یدیس  هقطنم  یریذپ  بیسآ 

یرهش رادیاپ  تیریدم  یرامعم و  نارمع ، یسدنهم  یلم  شیامه  رشان :

دادرخ ۱۳۹۳

www.civilica.com/Paper-CIVIL01-CIVIL01_162.html طبترم :  کنیل 

http://www.civilica.com/Paper-ICGS01-ICGS01_099.html
http://www.civilica.com/Paper-CIVIL01-CIVIL01_162.html


1  
 

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 

1395  زییپا  
 تیهمسطح آ  ری تقاطع غ  نهیبه  یالگو  نییتع

هیدیمج  –  یاهلل رفسنجان  

طراحی و  

تعیین الگوی  

بهینه تقاطع  

 غیر همسطح 

1394زمستان    
 -  ثاقیم  غیر همسطح  برتر تقاطع  یالگو  نییتع

ی آزاد   

  کیمعاونت عمران،حمل و نقل و تراف

مشهد   یشهردار   

1398زمستان    
آباد    لیبلوار وک  یانتها   یطرح سامانده

 )تعریض پل پرتوی( 

1398بهار    
تعیین الگوی برتر تقاطع غیر همسطح مشهد  

طرقبه  –شاندیز    –  

1399بهار    
طراحی دوربرگردان غیرهمسطح بلوار شهید  

 برونسی مشهد 

 شرکت ستاره تابناک هشتم توس 

1397بهار    
بررسی الگوی بهینه تقاطع غیر همسطح سجاد  

خیام    –  

1397پاییز    
تعیین الگوی برتر دسترسی های غیر همسطح  

 پروژه مشهد مال 

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 
1397آبان    

  کردیمعلم )شهر مشهد( با رو  ابانیخ  یبررس

ی مدار   ادهیپ بررسی معابر   

با رویکرد  

 پیاده مداری 
مشاور نقش آوگون   نیمهندس 1397مرداد     

)شهر مشهد( با    ییراهنما  ابانیخ  یبررس

ی مدار   ادهی پ  کردیرو  

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 

1396شهریور    
طراحی مسیر دوچرخه بلوار امیریه مشهد )حد  

بلوار مهدیه(  –  31فاصل امیریه    

طراحی مسیر  

 دوچرخه 
1396مهر    

 –طراحی مسیر دوچرخه بلوار های سجادیه  

 جاهدشهر مشهد 

1398پاییز    طراحی مسیر دوچرخه بلوار خاقانی مشهد  

aminb
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1396اسفند   شرکت ستاره تابناک هشتم توس  پروژه مشهد مال   کیتراف  یگزارش اثرسنج   

مطالعات  

 عارضه سنجی

مشهد   یدانشگاه علوم پزشک 1398  زییپا   
سواره رو    یها   یو دسترس  یکیگزارش تراف

 شهرک دانش و سالمت )شهر مشهد( 

رضا )ع(   یمرکز درمان 1397  بهشتیارد   
احداث مجتمع    یکیتراف  یمطالعات اثرسنج

رضا )ع(   یمرکز درمان  یاقامت  

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 

1396خرداد    
مشهد  "مطالعه اثر سنجی ترافیکی نمایشگاه  

"دوست داشتنی  

1396اردیبهشت    
مطالعه اثر سنجی ترافیکی بازار میوه  

 جاهدشهر 

1396اردیبهشت    

مطالعه اثر سنجی ترافیکی احداث کارواش در  

 ملک با کد نوسازی 

  1-4-12-12  

1396خرداد    

مطالعه اثرسنجی ترافیکی احداث تاالر پذیرایی  

 در ملک با کد نوسازی 

  1-97-3-10  

1396بهمن    

مطالعه اثر سنجی ترافیکی احداث جایگاه  

 سوخت در ملک با کد نوسازی 

  11-6-72-12  

1396آذر    
مطالعه اثر سنجی ترافیکی احداث جایگاه  

(10سوخت واقع در بلوار نماز )نبش نماز    

1397فروردین    

مطالعه اثر سنجی ترافیکی احداث جایگاه  

سوخت واقع در بلوار نمایشگاه )نبش نمایشگاه  

7)  

1397فروردین    
مطالعه اثر سنجی ترافیکی احداث جایگاه  

12-17-5-1سوخت در ملک با کد نوسازی    

1396بهمن    

مطالعه اثر سنجی ترافیکی احداث تاالر 

 پذیرایی در ملک با کد نوسازی 

  1-7-4-12  
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  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 
1396مهر    

ترافیکی احداث جایگاه  مطالعه اثرسنجی  

12-2-99-1سوخت در ملک با کد نوسازی    

طالعات  م

یعارضه سنج  

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 

1397  نیفرورد  

  منیو ا  کیتراف  ی، آرام ساز   یاصالح هندس

  عصریول   دانی م  ادهیعابرپ  یعبور عرض  یساز 

 )شهر مشهد( 

طراحی و  

اصالح  

هندسی  

تقاطع ها  

 همسطح

1396زمستان    
اصالح هندسی میدان پهلوان وفادار )میدان  

 اول هاشمیه( 

1397پاییز    
صارمی )میدان    –طراحی تقاطع بلوار هاشمیه  

 شهدای غواص سابق( 

1396بهار    
  –اصالح هندسی دوربرگردان میدان دانشجو  

 فرهنگ  

1398  پاییز  
  –طراحی و اصالح هندسی تقاطع امامت  

 آموزگار 

1395تابستان    
بلوار    –طرح ایمن سازی تقاطع بلوار فالحی  

 استاد یوسفی

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 

1397پاییز    
طراحی هندسی و ترافیکی امتداد بلوار شهید  

 کشوری مشهد 

طراحی و  

ساماندهی  

 ترافیکی معابر 

1397تابستان    
طراحی پالن هندسی ورود و خروج بوستان  

 دانش )محدوده بزرگراه امام علی )ع( مشهد( 

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 طرقبه
1396  ید بلوار امام رضا )ع(   یسامانده   

قوچان  یشهردار  1394  بهشتیارد   
  یساز   منیو ا  یمطالعات مرحله دوم بهساز 

شهر قوچان   یورود   یمباد  

ملک آباد   یشهردار  1394  ریت   
  ی ورود   یو سامانده  یمطالعات بهساز

ملک آباد   شهرستان  
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1393بهمن   شهرداری روداب   مطالعات ساماندهی شهر روداب  
طراحی و  

ساماندهی  

 معبر 
1394پاییز   شهرداری سرخس   طراحی بلوار گمرک شهرستان سرخس  

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 

1396آذر    
تابلو هدایت مسیر موسسه آموزش عالی اقبال  

 الهوری 

طراحی و  

جانمایی تابلو  

های انتظامی  

و هدایت  

 مسیر 

1396تابستان    
طراحی و جانمایی تابلو های هدایت مسیر  

 دانشگاه صنعتی سجاد

1397تابستان    
طراحی و جانمایی تابلو های هدایت مسیر  

 بوستان دانش 

1396تابستان    

مکانیابی و طراحی تابلو های راهنمای مسیر  

اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی شهر  

 مشهد 

1396تابستان    
طراحی پالن هندسی و تابلو گذاری شهرک  

 دانش و سالمت 

1395پاییز    
طراحی و ساماندهی تابلو های هدایت مسیر  

شهر مشهد   12و    11-10-9مناطق    

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 

1397زمستان    
  دیبلوار س  ادهیعابرپ  یعرض  گذرگاه های  یبررس

)شهر مشهد(   یرض  

بررسی ،  

جانمایی و  

ایمن سازی  

گذرگاه های  

عرضی  

 عابرپیاده 

1397زمستان    
بلوار    ادهیعابرپ  یعرض  گذرگاه های  یبررس

)شهر مشهد(   جالل آل احمد  

1396  پاییز  

بلوار    ادهیعابرپ  یعرضایمن سازی گذرگاه  

حد فاصل بلوار وکیل آباد تا بلوار  ) امامت  

(معلم  

1396  پاییز  

بلوار    ادهیعابرپ  یعرضایمن سازی گذرگاه  

محدوده دانشگاه آزاد اسالمی  )ادیب جنوبی  

( مشهد   
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  کیمعاونت عمران،حمل و نقل و تراف

مشهد   یشهردار   

1398پاییز    

طراحی طرح جمع آوری آب های سطحی  

 –تقاطع غیر همسطح آیت اهلل رفسنجانی  

 مجیدیه

مطالعه و  

جمع آوری  

آب های  

 سطحی 

1398پاییز    
مطالعه و جمع آوری آب های سطحی تقاطع  

آموزگار   -امامت    

1398زمستان    

مطالعه و جمع آوری آب های سطحی و  

طراحی مخزن اسپتیک دوربرگردان غیر  

 همسطح بزرگراه آزادی )محدوده بلوار جانباز(  

1399بهار    

مطالعه و جمع آوری آب های سطحی و  

طراحی مخزن اسپتیک دوربرگردان غیر  

 همسطح بزرگراه برونسی  

1398زمستان    

مطالعه و جمع آوری آب های سطحی 

راستگرد بلوار وکیل آباد به جاده شاندیز  

 )محدوده انتهای بلوار وکیل آباد( 

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 

1397مهر    
دانشگاه    و ارائه راهکارهای ترافیکی  یبررس

   مشهد  یفردوس

مطالعات  

ترافیکی و  

ارائه  

راهکارهای  

 ترافیکی 

1397اردیبهشت   کیوسک های بلوار وکیل آباد  ایمنی  مشکالت   

  یبزرگراه آزاد  یسامانده  تیریمد

مشهد   یشهردار   
1397مهر    

جابه    یط یمح  ستیو ز  یکی، تراف  یبرآورد مال

  -  ثاقیتقاطع م  یدوربرگردان ضلع شرق  ییجا

)شهر مشهد(   یآزاد   

مشهد   یقطار شهر  یشرکت بهره بردار 1395  زییپا   
کوثر    ستگاه یبان ا  هیسا  یو مدلساز   یطراح

مشهد   یقطار شهر  (LRT) 

طراحی و  

مدلسازی  

 معماری  

  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 

1396تابستان    

سازی بزرگراه های  طرح خط کشی و ایمن  

مشهد )بزرگراه وکیل آباد ، بزگراه آزادی و  

طراحی خط   بزگراه میثاق( 

 کشی معابر 

1399اردیبهشت    
طرح خط کشی و ایمن سازی بلوار امام رضا  

 طرقبه  
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  یشهردار  کیسازمان حمل و نقل و تراف

 مشهد 

1396تابستان   15آرام سازی ترافیکی محدوده مجیدیه     

ایمن سازی و  

آرام سازی  

 ترافیکی معابر 

1396پاییز   33آرام سازی و ایمن سازی امیریه     

1396دی    
  29بررسی آرام سازی ترافیک خیابان بوستان  

 و جاهد 

1396دی    
بررسی و آرام سازی ترافیکی بزرگراه آزادی  

( 87)محدوده آزادی    

1395اسفند    
بلوار آموزگار    بررسی و آرام سازی ترافیکی

( 37آموزگار  محدوده  )  

1396فروردین    
اصالح هندسی و آرام سازی ترافیک محدوده  

1معبر شهید فالحی    

1395آبان    
ایمن سازی محدوده ی کاربری آموزشی  

23خیابان هفتم تیر    

1395آبان    اصالح هندسی و ایمن سازی بلوار گلدیس  

1395آبان    
کوتاه مدت محدوده پیروزی  طرح ایمن سازی  

73 

1395بهمن    
حد فاصل    –آرام سازی ترافیک بلوار هنرستان  

21و    19هنرستان    

1396آبان    
ایمن سازی محدوده مدارس در بلوار  

( 14دندانپزشکان )دندان پزشکان    

1396پاییز   10طرح ایمن سازی فارغ التحصیالن     
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  کیسازمان حمل و نقل و تراف

مشهد   یشهردار   

1397پاییز   محمدیه  بلوار  -تقاطع بلوار مجیدیه     

منطقه  
12

بررسی و   

امکان سنجی  

تجهیز  

تقاطعات به  

چراغ  

 فرماندهی

1397پاییز   اقدسیه   بلوار–محمدیه    بلوار  تقاطع   

1397پاییز   بلوار امیریه  –محمدیه  بلوار  تقاطع     

1397پاییز   بلوار سجادیه   –تقاطع بلوار مجیدیه     

1397پاییز   بلوار رحمانیه   –تقاطع بلوار سجادیه     

1397پاییز   بلوار اقدسیه   –تقاطع بلوار سجادیه     

1397پاییز   بلوار سجادیه   –تقاطع بلوار امیریه     

1397پاییز   بلوار صادقیه  –تقاطع بلوار مجیدیه     

1397پاییز   بلوار اقدسیه   –تقاطع بلوار صادقیه     

1397پاییز   بلوار امیریه   –تقاطع بلوار صادقیه     

1397زمستان   59شریعتی    –تقاطع بلوار شریعتی     

منطقه  
10

 

1398پاییز   بلوار آموزگار   –بلوار شعید قانع     

منطقه  
11
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  کیسازمان حمل و نقل و تراف

مشهد   یشهردار   

1396بهار    
  ادی)ص  لوفرنی  –  یرازیش  ادیبلوار ص

( 15  یراز یش منطقه   
9

 

و    یبررس

  یامکان سنج

  زیتجه

تقاطعات به  

چراغ  

یفرمانده  
1397اردیبهشت    

شهید صارمی به    –تجهیز میدان کوثر  

 چراغ فرماندهی

  کیسازمان حمل و نقل و تراف

مشهد   یشهردار   

1396آبان    
طراحی و جانمایی ایستگاه تاکسی در بلوار  

قانع )محدوده زندان( شهید    

طراحی و  

جانمایی  

ایستگاه  

اتوبوس و  

 تاکسی

1396بهمن    
طراحی و جانمایی ایستگاه اتوبوس بلوار  

( 71و    69اندیشه )محدوده اندیشه    

1396اسفند    
طراحی و جانمایی ایستگاه تاکسی بیسیم بلوار  

 شهید قنبری 

1395فروردین   هشتصد جانمایی ایستگاه تاکسی میدان     

1397پاییز   شرکت ستاره تابناک هشتم توس   شبیه سازی ترافیکی پروژه مشهد مال  

شبیه سازی  

ترافیکی )نرم  

 افزار  
(Aimsun 

  یبزرگراه آزاد  یسامانده  تیریمد

مشهد   یشهردار   
1397مهر    

جابه جایی دوربرگردان آزادی )دوربرگردان  

آزادی( -شرقی تقاطع میثاق  

عدالتیان مهندس   1394بهمن     شبیه سازی ترافیکی هتل عدالتیان  

  کیمعاونت عمران،حمل و نقل و تراف

مشهد   یشهردار   

1399خرداد    
شبیه سازی گرافیکی دوربرگردان غیر  

شبیه سازی   همسطح بلوار شهید برونسی 

  گرافیکی

 )نرم افزار  
Lumion, 

Sketchup, 
3Dsmax, 

)Vray 

1399فروردین    
گرافیکی تقاطع غیر همسطح  شبیه سازی  

 میدان مجیدیه 

1398دی    
شبیه سازی گرافیکی ساماندهی انتهای بلوار  

 وکیل آباد 
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 شرکت گاز استان خراسان رضوی 

1397زمستان    طراحی ساختمان پست برق ثامن  
  طراحی سازه

 )نرم افزار  
Etabs, 
Safe, 
Tekla 

) 

1398تابستان   6منطقه  طراحی ساختمان عملیاتی     

1398پاییز    طراحی ساختمان اخلمد  

معاونت حمل و نقل و ترافیک  

 شهرداری مشهد 
1400فروردین    

مطالعات زیست محیطی دوربرگردان  

آزادی   -غیرهمسطح جانباز    

مطالعات  

زیست  

 محیطی

  کیسازمان حمل و نقل و تراف

مشهد   یشهردار   

1396خرداد    
  151طراحی ورود و خروج جایگاه سوخت  

 مشهد 

 سایر 

1396خرداد    
  157طراحی ورود و خروج جایگاه سوخت  

 مشهد 

1397مرداد    
طرح  و جانمایی موقت ایستگاه سوار بزرگراه  

 میثاق 

1395بهار    
طرح و جانمایی موقت بازار میوه ره توشه  

( 135)محدوده آزادی    

 Civil 3Dبرگزاری دوره نرم افزار   1394بهار   دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

 تدریس

 1399بهار   شرکت رایا نیروی پایش کهن پارسیان

 1398زمستان   موسسه فنی حرفه ای حافظ  ArcGISبرگزاری دوره نرم افزار  

شهرداری مشهد )ویژه کارمندان  

 شهرداری( 
 1399زمستان  

 خصوصی تدریس دروس ترابری، ترافیک و راه آهن به صورت  
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Office , Autodesk Civil 3D , Autodesk AutoCAD, Autodesk Infrawork , Lumion , Tekla 
structure, Sketchup , Python , Microsoft VB6 , SWMM , Safe , Etabs , Aimsun , Vissim 

,ArcGIS , MSP , 3DsMax , Vray ,Adobe Photoshop , Adobe Animation , Adobe After Effect  

آشنایی با نرم  

 افزار ها 

 

 

 

 

 

 


