
معرفی رشته حمل ونقل



انتخاب رشته

سازمدت زمانی کوتاه برای تصمیمی سرنوشت

Modern Portfolio 

Designed

هترین برای قبولی و کسب بیک سال تمام بسیاری از دانشجویان 

را ، شته تصمیم برای انتخاب رنتیجه در کنکور تالش می کنند اما 

که لحظه ی به ثمر نشستن تمام این تالش هاست، به بازه ی

.ی بعد از اعالم نتایج موکول می کنندحداکثر ده روزه 

تی  تصمیمی که فرد مستقیما در دوران تحصیل در دانشگاه و ح

.شاید تمام عمر، درگیر تبعات آن خواهد بود



انتخاب رشتهچالش های 

3

امکان ادامه تحصیل

اپالی

هایعالیق و توانایی 
شخص

زمینه های  
تحقیقاتی

تعدد گرایش ها

شناخت 
اساتید

آینده ی 
شغلی

دانشگاه های  
مختلف شناخت 

رشته ها
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تعدد 
گرایش ها

سازه

زلزله مدیریت 
ساخت

کژئوتکنی سازه های 
هیدرولیکی

سواحل و بنادر و 
سازه های دریایی

محیط 
زیست

منابع
آب

مهندسی 
راه آهن

راه و  
ترابری

حمل و نقل

رای یکی از عوامل سردرگمی فارغ التحصیالن رشته عمران ب

د ادامه تحصیل، تعدد گرایش های رشته عمران در مقطع ارش

.و عدم آگاهی و شناخت مناسب این گرایش هاست



یزی،  مهندسی حمل ونقل را می توان استفاده از اصول علمی و فناوری به منظور برنامه ر✓

بهره برداری و مدیریت امکانات جهت جابه جایی

و

به صورت

.تعریف کرد

کاال افراد

اقتصادیایمنکارآمد
سازگار با 

محیط 
زیست

تعریف مهندسی حمل و نقل



.حمل و نقل زیر بنا و حلقه ی واسط کلیه ی عرصه های اقتصادی است
.توسعه اقتصادی از مسیر حمل و نقل می گذرد

.تاثیرات کالن اقتصادی در بحث حمل کاال و واردات و صادرات
کند  حمل و نقل قابلیت جابه جایی و دسترسی به کاال و خدمات را فراهم می

.موثر است...و روی اشتغال، قیمت کاال و خدمات و 

1

ش  حمل و نقل با شکل دهی به الگوهای جابه جایی مردم و چگونگی پراکن
:فعالیت ها در سطح شهر، بر موارد زیر اثر می گذارد

هم بستگی اجتماعی
تاثیر گذاری بر اشتغال، درآمد و فعالیت های شهری

...عدالت اجتماعی و

2

.یابدمیزنیسیاسیاهمیتنقل،وحملبهکشوراقتصادوابستگیعلتبه
درناتوانیوشدهمحسوباستراتژیککاالیعنوانبههاکاالازبسیاری

.کندمیمواجهسیاسییعمدهمسائلباراکشورآنهاتامین

3

.استموثرخشکیوآبیهایبومزیستواکولوژیبرنقلوحمل
وحملازناشیصوتیآلودگیوهواآلودگیهایبحثشهریمناطقدر

.اندیافتهتوجهقابلاهمیتینقل
.اقلیمیتغییراتوزمینگرمایشهایبحثوسوختمصرف

4

پراکنشینحوهوزمینکاربریبهدهیشکلبانقلوحملسیستم
.ددهمیشکلراآنآتییتوسعهوشهرشکلشهر،سطحدرهافعالیت

.استمطرحکلیدیعاملیعنوانبهجوامعپایدارتوسعهدرونقلحمل
.استموثرشهریمحیطدرانسانروحیوجسمیسالمتبرنقلوحمل
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سایر نقش ها

نقش سیاسی

نقش اقتصادی

نقش اجتماعی
و فرهنگی

نقش محیطی

اهمیت و نقش 
سیستم حمل 

و نقل



سیالبس دروس حمل و نقل

تعداد واحد های مقطع کارشناسی ارشد عمران در 

:واحد است که شامل32تمام گرایش ها برابر 

واحد 2واحد دروس تئوری و عملی، 24

.واحد پایان نامه است6سمینار و 

گرایش حمل ونقل، ارتباط چندانی با دروس دوره

140ی کارشناسی عمران ندارد؛ به طوری که از 

واحد درسی که یک کارشناس عمران می گذراند،  

ش  واحد اختیاری آن به طور مستقیم به گرای4تنها 

:  حمل و نقل مرتبط هستند

.مهندسی ترافیک و ترابری

0
تعداد واحددروس اجباری

های تحلیل و ارزیابی سیستم
3حمل و نقل

3همهندسی ترافیک پیشرفت

3برنامه ریزی حمل ونقل

3تقاضا در حمل ونقل

تعداد واحددروس اختیاری
مبانی ارزیابی پروژه های حمل

2و نقل

2حمل و نقل دریایی

2حمل و نقل هوایی

2اقتصاد سنجی

2طرح و محاسبه راه آهن

2اقتصاد حمل و نقل

2حمل و نقل همگانی

2تکنولوژی حمل و نقل

2آمار و احتماالت پیشرفته

2تحلیل ریسک

2اصول مهندسی بنادر

2طراحی فرودگاه

2ایمنی در ترافیک

برنامه ریزی حمل و نقل و 
2کاربری زمین

2مدیریت و نگهداری راه

آلودگی های هوا و روش های 
2کنترل

ی  کاربرد کامپیوتر در مهندس
2حمل و نقل



،  ادربرنامه ریزی حمل و نقل دریایی و طرح بن
...بهینه سازی تخصیص کشتی ها و

طراحی خطوط حمل و نقل ریلی بین 
اه شهری و درون شهری، برنامه ریزی ایستگ

ها و فواصل زمانی حرکت قطارها

برنامه ریزی حمل و نقل هوایی و طرح 
فرودگاه ها

موضوعات تحت  
پوشش

ی شامل مباحثی چون مدیریت وبرنامه ریز
حمل و نقل درون شهری و برون شهری، 

...مهندسی ترافیک، ایمنی و تصادفات و

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل جاده ای



حمل و نقل دریایی

3000دارا بودن : مزیت های جغرافیایی کشورمان ایران در حوزه ی دریایی از جمله 

به آب کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب کشور، دسترسی

لکرد جنوبی و عم-های آزاد، قرارگیری کشور در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمالی

سیل ارتباط دهنده ی کشور های آسیای میانه با آب های جنوب کشور، نشان از پتان

.باال برای کار و سرمایه گذاری در این زمینه دارد

حمل و نقل دریایی بخش جدانشدنی از تجارت است و سهم آن در تجارت بین  

.درصد است90المللی کاال حدودا 

انایی حمل و نقل دریایی به واسطه ی داشتن مزایایی چون هزینه ی پایین حمل، تو

.حلقه ای ویژه در زنجیره اقتصاد بازار است.... حمل حجم باالئی از کاال و 

9
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حمل و نقل ریلی

بخش ریلی عالوه بر حمل مسافر، در حمل مواد و فرآورده های انبوه در مسافت های  

.طوالنی و در نتیجه به علت نقش مکمل آن برای حمل دریایی، نیز حائز اهمیت است

ر منطقه و پراکندگی بنادر دریایی و قطب های صنعتی و اقتصادی کشور، جایگاه ترانزیتی د

.وسعت و پهناوری کشور، نشان از اهمیت و جایگاه این بخش از صنعت حمل و نقل دارد

حمل و حمل و نقل ریلی با داشتن مزایایی از جمله مصرف انرژی کمتر نسبت به سایر مد های

.رار داردنقلی، ایجاد آلودگی کمتر و ایمنی باال، امروزه در برنامه های توسعه مورد توجه ویژه ق

ری  دهد که سرمایه گذامطالعات انجام شده در سطح کالن اقتصادی برخی کشورها نشان می

ناسب ای بسیار مدر حمل ونقل ریلی موجب افزایش رشد اقتصادی می شود و به عنوان گزینه

.در توسعه پایدار به حساب می آید



ی  گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در دهه اخیر در جهان، به عنوان یک

ه و از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شد

از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی

.کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار است

.حمل و نقل هوایی غالباً به عنوان یکی از شاخصهای رشد اقتصادی مردم می باشد

بخش  رشد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در ایران و در نتیجه افزایش روز افزون تقاضا در

از حمل و نقل هوایی و لزوم جا به جایی سریع مردم و کاالها، توسعه و توجه به این بخش

.صنعت حمل و نقل را یک ضرورت اجتناب ناپذیر ساخته است

حمل و نقل هوایی



حمل و نقل جاده ای

ایمنی ترافیک، 
تصادفات و ریسک

بهبود ایمنی معابر و راه ها،  

تعیین نقاط حادثه خیز،  

مدلسازی و پیش بینی 

……تصادفات و 

شدیدترین زلزله ی ایران 

هزار  38زلزله ی بم با 

از نظر تلفات،  .کشته است

یک زلزله ی  هر دو سال 

.بم در جاده ها داریم

های سیستم
هوشمند حمل و 

نقل

طراحی چراغ های  

های  راهنمایی با زمانبندی

هوشمند و تسهیالت  

هوشمند حمل و نقل 

مانند تشخیص تصادفات،  )

فاصله ایمنی وسایل 

نقلیه،پارکینگ های  

.(…هوشمند و 

های مدیریت سیستم

حمل و نقل

طراحی خطوط و زمانبندی 

حمل و نقل  ناوگان 

شهرهاعمومی 

مطالعه تولید، توزیع و 

یابی جذب سفر، مکان

ها و کنترل احداث پارکینگ

ترافیکی

مهندسی ترافیک

ا مدلسازی جریان ترافیک ب
و استفاده از نرم افزارهای  

یرات  کامپیوتری، بررسی تأث
پارامترهای جریان ترافیک
ر  مانند سرعت، حجم و تاخی

برمصرف سوخت و محیط 
زیست، بررسی رفتار 

های  رانندگان در تحلیل
ترافیکی، فرهنگ سازی 

ترافیک 



:د یکی از جذابیت های گرایش حمل و نقل ماهیت بین رشته ای آن است، که به فرد اجازه ی ورود به حیطه های مختلف تحقیقاتی را می ده

اقتصاد

روانشناسی و پزشکی 
اجتماعی

جغرافیا و علوم سیاسی

برنامه ریزی شهری مهندسی صنایع، برق و 
کامپیوتر

جامعه شناسی و علوم اجتماعی



روش های ابتکاری و فرا ابتکاری حل
داده های بزرگ و داده کاوی-مسائل

ا و اقتصاد سنجی، علوم پزشکی، تروم
پزشکی اجتماعی

ایمنی و مدلسازی 
تصادفات

ITSسیستم های 

هوش مصنوعی ORبهینه سازی و مسائل  

پدافند غیر عامل لوجستیک و زنجیره تامین

سیاست گذاری و اقتصاد  
حمل و نقل

مسائل محیط زیستی حمل  
و نقل

زمینه های 
تحقیقاتی

طراحی، برنامه ریزی و توسعه ی مدل های آماری و 
ریاضی برای انواع مد های حمل و نقلی

تئوری جریان ترافیک و تحلیل
شبکه های حمل و نقلی

ل و تحلیل رفتار سفر کاربران، حمل و نق
یالگوهای توسعه ی شهری، رفتار رانندگ



ه  یکی از زمینه های جذاب تحقیقاتی در حمل و نقل ک

ای سیستم هدر سطح دنیا مورد توجه بسیار قرار دارد، 

 Intelligent)هوشمند حمل و نقل

Transportation System یاITS )است.

ش  کاربرد های فراوان و رو به گسترشی دارند و برای افزایش پویایی سیستم، کاهITSسیستم های 

.مورد استفاده قرار می گیرند... هزینه ها، ایمن سازی و کاهش تلفات و تصادفات و 

برخی از  . پیشرفته و خودران از جمله مباحث داغ در این زمینه استتکنولوژی مربوط به خودرو های 

:این تکنولوژی ها عبارتند از

Adaptive Crusier Control, Active Front Steering, Automatic Crash 

Notification(Passive),…



زمینه فعالیت و آینده شغلی

، بیشترین سهم 98در الیحه بودجه 
اعتبارات عمرانی به طرح های حمل و 

.نقلی اختصاص یافته است
(دو سوم بودجه عمرانی کشور)

20شهرداری تهران با بودجه ای حدود 
درصد آن در 30هزار میلیارد تومان که 

، به بخش حمل و نقل و 98سال 
.ترافیک اختصاص یافته است

طرح حمل ونقلی فصل حمل ونقل328از مجموعه 
طرح یا 2۶3معادل ۱398در الیحه بودجه سال 

ل  درصد آن مربوط به برنامه توسعه حمل ونق80
درصد  ۱۵٫۵طرح یا ۵۱جاده ای، ترابری و باربری 

۱۵آن مربوط به برنامه توسعه حمل ونقل ریلی و
درصد آن به سه برنامه راهبری  ۴/۵طرح دیگر یا 

توسعه حمل ونقل جاده ای، توسعه حمل ونقل  
.هوایی و توسعه حمل ونقل دریایی مربوط است

:ندفارغ التحصیالن گرایش حمل و نقل عموماً جذب بخش های ذیل می شو

وزارت راه و شهرسازی

ایسازمان راهداری و حمل و نقل جاده

پژوهشکده حمل و نقل

آهن جمهوری اسالمیشرکت راه

سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت های مهندسین مشاور 

ادارات راه و شهرسازی استان و شهرستان

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ها

کارشناسی دادگستری در امور حمل و نقل

...  نظام مهندسی ترافیک و



زمینه فعالیت و آینده شغلی

:قالبدودر،ساختمانبخشدرترافیکمهندسینظامخدماتارائه❑

کاربریتغییرترافیکیارزیابیخدماتشرح(۱)

ساختماناحداثترافیکیاثرسنجیخدماتشرح(2)

وساختمانمهندسینظامسازمانهمکاریباترافیکمهندسیخدماتشدناجرایی❑

راه هایاختصاصیدسترسی هایاحداثدرایجادهنقلوحملوراهداریسازمان

مازندرانوقزویناصفهان،رضوی،خراسانتهران،نظیراستانچنددربرون شهری

آزمایشیبه صورت

نظام مهندسی ترافیک



امکان ادامه تحصیل
(یا اپالی)

یکی از ویژگی های گرایش حمل و نقل محدود بودن 

دانشگاه های ارائه دهنده ی این گرایش است، که این 

اشباع نشدن فضای) امر هم می تواند به عنوان مزیت 

س کم شدن شان)مطرح باشد و هم به عنوان ایراد (  کاری

.دانشگاه ها( قبولی

به شرح  جدول ۱۴00سال ظرفیت دکتری آن ها در 

:مقابل می باشد

ی، در بحث اپالی و پذیرش گرفتن از دانشگاه های خارج

.دمهمترین عامل تالش و انگیزه ی خود شخص می باش

ا با این حال گرایش حمل و نقل در بین سایر گرایش ه

.وضعیت مناسبی دارد

مجموعظرفیتدانشگاهدوره

۱دانشگاه صنعتی شریفروزانه

۱2

3دانشگاه علم و صنعت ایرانروزانه

3دانشگاه تربیت مدرسروزانه

۱دانشگاه صنعتی امیر کبیرروزانه

2دانشگاه تهرانروزانه

۱(ره)دانشگاه بین المللی امام خمینی روزانه

۱دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیروزانه

22دانشگاه علم و صنعت ایرانپردیس خودگردان

۴۴آمل-دانشگاه غیرانتفاعی شمالغیرانتفاعی



19

هدانشگاه های ارائه دهند
مهندسی حمل ونقل

در 
مقطع کارشناسی ارشد
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تربیت مدرس سراسری

گرگان

تهران

خواجه نصیر

صنعتی شریفیرصنعتی امیر کب

علم و صنعت

صنعتی  
اصفهان

اصفهان

بین المللی امام 
خمینی



21

علوم تحقیقات

واحد تهران  
جنوب

غیر انتفاعی

ابهر-صائب

مشهد-توس

پویش قم

آمل-شمال

گرمسار-عالالدوله

امیر کال بابل-آریان



ن اولین دانشگاهی است که در ایرا« علم و صنعتدانشگاه »
درس مهندسی حمل ونقل را ارائه کرد و به عنوان 

.شناخته می شودقطب علمی و عملی حمل و نقل ایران 

22
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ه هابررسی ظرفیت دانشگا

1400تا 1393از سال 
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دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی 1393آمار ظرفیت رشته حمل ونقل سال 

نام  دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت

اصفهان 4 3 0 7

نیبین المللی امام خمی 6 3 0 9

تربیت مدرس 9 0 15 24

صنعتی اصفهان 7 2 0 9

رصنعتی خواجه نصی 0 0 0 0

صنعتی امیرکبیر 4 2 0 6

صنعتی شریف 13 3 0 16

علم وصنعت 14 4 0 18

گرگان 3 0 0 3

60 17 15 92

آمل-غیر انتفاعی شمال 15

107

دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی 1394آمار ظرفیت رشته حمل ونقل سال 

نام  دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت

اصفهان 4 3 0 7

نیبین المللی امام خمی 8 4 0 12

تربیت مدرس 6 0 6 12

صنعتی اصفهان 6 3 0 9

صنعتی امیرکبیر 4 2 0 6

صنعتی خواجه نصیر 6 2 0 8

صنعتی شریف 14 0 0 14

علم وصنعت 16 4 0 20

گرگان 3 2 0 5

67 20 6 93

آمل-غیر انتفاعی شمال 20

113
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دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی  1395آمار ظرفیت رشته حمل ونقل سال 

نام  دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت

اصفهان 4 2 0 6

یبین المللی امام خمین 12 2 0 14

تربیت مدرس 6 0 6 12

صنعتی اصفهان 6 3 0 9

صنعتی امیرکبیر 4 4 0 8

صنعتی خواجه نصیر 3 3 0 6

صنعتی شریف 14 0 0 14

علم وصنعت 15 5 0 20

گرگان 4 2 0 6

68 21 6 95

آمل-غیر انتفاعی شمال 20

ابهر-غیر انتفاعی صائب 20

گرمسار-غیرانتفای عالالدوله 20

امیر کال بابل-غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان 20

175

دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی  1396آمار ظرفیت رشته حمل ونقل سال 

نام  دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت

اصفهان 0 0 0 0

بین المللی امام خمینی 12 2 0 14

تربیت مدرس 5 1 5 11

صنعتی اصفهان 9 6 0 15

صنعتی امیرکبیر 4 3 0 7

صنعتی خواجه نصیر 4 3 0 7

صنعتی شریف 12 0 0 12

علم وصنعت 16 4 0 20

گرگان 5 2 0 7

67 21 5 93

آمل-غیر انتفاعی شمال 20

ابهر-غیر انتفاعی صائب 20

گرمسار-غیرانتفای عالالدوله 20

امیر کال بابل-غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان 20

173
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دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی  1398آمار ظرفیت رشته حمل ونقل سال 

نام  دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت

بین المللی امام خمینی 10 0 0 10

تربیت مدرس 6 0 5 11

صنعتی اصفهان 8 4 0 12

صنعتی امیرکبیر 3 2 0 5

صنعتی خواجه نصیر 4 3 0 7

صنعتی شریف 10 0 0 10

علم وصنعت 16 6 0 22

گرگان 12 3 0 15

تهران 4 2 0 6

73 20 5 98

آمل-غیر انتفاعی شمال 20

ابهر-غیر انتفاعی صائب 20

مشهد-غیرانتفای توس  20

غیر انتفاعی پویش قم 20

گرمسار-غیرانتفای عالالدوله 20

امیر کال بابل-غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان 20

218

دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی  1397آمار ظرفیت رشته حمل ونقل سال

نام  دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت

اصفهان 5 1 0 6

بین المللی امام خمینی 10 2 0 12

تربیت مدرس 6 0 0 6

صنعتی اصفهان 10 4 0 14

صنعتی امیرکبیر 2 2 0 4

صنعتی خواجه نصیر 4 3 0 7

صنعتی شریف 13 0 0 13

علم وصنعت 16 6 0 22

گرگان 7 3 0 10

73 21 0 94

آمل-غیر انتفاعی شمال 20

مشهد-غیر انتفاعی توس  20

غیر انتفاعی پویش قم 20

ابهر-غیر انتفاعی صائب 20

گرمسار-غیرانتفای عالالدوله 20

امیر کال بابل-غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان 20

214
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دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی 1400آمار ظرفیت رشته حمل ونقل سال 

نام  دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت

یبین المللی امام خمین 5 2 0 7

تربیت مدرس 6 0 3 9

صنعتی اصفهان 10 5 0 15

صنعتی امیرکبیر 6 0 0 6

صنعتی خواجه نصیر 4 2 0 6

صنعتی شریف 15 0 0 15

علم وصنعت 11 3 10 24

گرگان 11 2 0 13

تهران 4 2 0 6

شهید بهشتی 6 2 2 10

78 18 15 111

آمل-غیر انتفاعی شمال 11

ابهر-غیر انتفاعی صائب 5

مشهد-غیرانتفای توس  20

امیر کال بابل-غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان 10

157

دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی  1399آمار ظرفیت رشته حمل ونقل سال 

نام  دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت

بین المللی امام خمینی 6 2 0 8

تربیت مدرس 6 0 5 11

صنعتی اصفهان 7 4 0 11

صنعتی امیرکبیر 5 1 1 7

صنعتی خواجه نصیر 4 3 0 7

صنعتی شریف 11 0 0 11

علم وصنعت 12 4 6 22

گرگان 10 2 0 12

تهران 4 2 0 6

65 18 12 95

آمل-غیر انتفاعی شمال 20

مشهد-غیر انتفاعی توس  20

ابهر-غیر انتفاعی صائب 20

گرمسار-غیرانتفای عالالدوله 20

امیر کال بابل-غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان 20

195



حمل و نقل 
در 

علم وصنعت
معرفی اساتید و زمینه کاری آنها▪

ربردی معرفی آزمایشگاه ترافیک و مرکز تحقیقات ایمنی کا▪
حمل ونقل جاده ای



یاعضای هیئت علم

Jane Doe
ادهدکتر شهریار افندی ز

زمینه های تحقیقات

برنامه ریزی حمل ونقل

تجزیه و تحلیل ترافیک

مدلسازی در حمل ونقل

بهینه سازی سیستمهای حمل ونقل

تحلیل و ارزیابی پروژه های حمل ونقل

ساماندهی شبکه های حمل ونقل

حمل ونقل همگانی

Jane Doe
دکتر محمود احمدی نژاد

زمینه های تحقیقات

برنامه ریزی حمل و نقل

اقتصاد در حمل ونقل

مدیریت در حمل ونقل

ساماندهی حمل ونقل شهری

Jane Doe
دکتر افشین شریعت

زمینه های تحقیقات

سیستمهای هوشمند در حمل ونقل

هبرنامه ریزی حمل و نقل پیشرفت

کاربرد کامپیوتر در حمل ونقل

مدیریت بحران شبکه حمل و نقل

رزیابی بکارگیری تحلیل ریسک برای ا

شبکه های آسیب پذیر حمل و نقل

Jane Doe
دکتر عبدالرضا 
شیخ االسالمی

زمینه های تحقیقات

حمل ونقل دریایی

حمل ونقل ریلی

حمل ونقل هوایی

و بهینه سازی ( OR)نحقیق در عملیات 

شبیه سازی در حمل و نقل

Jane Doe
اشانیدکتر علی توکلی ک

زمینه های تحقیقات

ایمنی در حمل ونقل جاده ای

داده کاوی

تحلیل داده های آماری

حمل و نقل در شهرسازی

اقتصاد در حمل ونقل

هوشمند سازی در ایمنی

مدل سازی در حمل و نقل

Jane Doe
دکتر رضا گلش خواص

زمینه های تحقیقات

سیستمهای هوشمند در حمل ونقل

تحلیل ریسک در حمل و نقل

محیط زیست در حمل و نقل

مدلسازی و ارزیابی جریان ترافیک



آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک 

دانشگاه علم وصنعت ایران

www.trafficlab.ir
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انه در دانشگاه علم و صنعت تنها آزمایشگاه کشور و خاورمی"
".زمینه مهندسی ترافیک را داراست

31



آغاز کررد و  1380مرکز تحقیقات حمل ونقل دانشگاه علم وصنعت فعالیت خود را در دانشکده عمران از سال ❖

و آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک در 1386در ادامه مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل ونقل جاده ای در سال 

نایی هرر  آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک به منظرور آشر  . در این دانشکده فعالیت خود را آغاز نمودند1388سال 

ای ارتقاء و چه بیشتر دانشجویان با نرم افزارهای مختلف حمل و نقلی و انجام پروژه های علمی و تحقیقاتی بر

.افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل کشور دایر گردید

مایشرگاه  این آزمایشگاه در حال حاضر یکی از فعالترین مراکز تحقیقاتی در دانشرگاه علرم و صرنعت و تنهرا آز    ❖

ی از و همکراری جمعر  دکتر شرریعت  کشور و خاورمیانه در زمینه مهندسی ترافیک می باشد و تحت نظارت 

قرل مری   دانشجویان و فارغ التحصیالن دکتری و کارشناسی ارشد که عمدتاً از گرایش برنامه ریرزی حمرل و ن  

.باشند، مشغول به فعالیت است

32



33



امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود

نرم افزارهای تخصصی

ای کالن آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک با بهره مندی از آخرین نسخه نرم افزارهای تخصصی در حوزه حمل ونقل توانایی اجرای پروژه ه
ز جمله ا. حمل ونقلی در زمینه های مختلف شبیه سازی ترافیکی، برنامه ریزی حمل ونقل، سیستم هی اطالعات مکانی و غیره را دارد

:موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک می توان به عناوین زیر اشاره کردنسخه اصلی نرم افزارهای 

رنرم افزارهای شبیه ساز خردنگ
(نسخه اصلی)

نرم افزارهای مدلسازی و برنامه ریزی
(نسخه اصلی)

کنرم افزارهای توسعه داده شده در آزمایشگاه تحقیقاتی ترافی

نرم افزار برداشت احجام ترافیکی
(آماربرداری)معابر و تقاطع ها 

  نرم افزار شمارش خودکار عابرین پیاده
(پردازش تصویر)

  نرم افزار ثبت خودکار پالک
(پردازش تصویر)خودرو 

امکانات سخت افزاری
یر  دستگاه پردازش تصو دستگاهGPS۶0عدد دستگاه ضبط صداسایر تجهیزات کامل آماربرداری
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برنامه ریزی حمل ونقل

ر ارتباط  برنامه ریزی حمل ونقل فرآیند تعریف سیاست ها، اهداف، سرمایه گذاری ها و طراحی های آینده به منظور پاسخگویی به نیازهای آتی د

:در این بخش در آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیم عبارت اند ازاهم پروژه های انجام شده . با جابجایی افراد و کاال از مبدا تا مقصد است

(پروژه جاری)مطالعات طراحی شبکه یکپارچه حمل و نقل همگانی شهر شیراز •

1394مطالعات تحلیل و برنامه ریزی شبکه جاده ای بر مبنای آماربرداری سال •

تهیه پایگاه اطالعاتی تقاضای سفر-به روزرسانی طرح جامع حمل ونقل کشور •

مطالعات جامع بار مشهد•

عناوین مهم ترین  پروژه های انجام شده
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حمل ونقل هوشمند

مهم ترین عناوین . سیستم های حمل ونقل هوشمند در واقع استفاده از فناوری های نوین و هوشمند در حوزه حمل ونقل و ترافیک است

:در آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک در حوزه حمل ونقل هوشمند به شرح زیر استپروژه های کاربردی و تحقیقات صورت گرفته

(پروژه جاری)مقصد -به منظور استخراج الگوهای سفر و ماتریس مبدا( CDR Data)تجزیه و تحلیل داده های موبایل •

استخراج اطالعات ترافیکی از سرویس نقشه گوگل•

مدل های پویای ترافیک•

توسعه نقشه های بهنگام ترافیکی•

استخراج داده های خط سیر خودرو با استفاده از روش های پردازش تصویر•

توسعه نرم افزارهای تخصصی مبتنی بر ویندوز و آندروید•

عناوین مهم ترین  پروژه های انجام شده
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سایر مطالعات

مطالعات مدل سازی و شبیه سازی تردد عابرین پیاده در شهر تهران•

مطالعات تاکسیرانی شهر تهران•

(باری)ارائه مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی •

مطالعات بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی منطقه ویژه ماهشهر•

مدیریت بحران و سیستم های اطالعات مکانی

مطالعات طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی شهر تهران برای بحران زلزله•

امکان سنجی به کارگیری مدیریت بحران در شبکه حمل ونقل جاده ای کشور•

مکان یابی مراکز امدادرسانی پزشکی و بکارگیری آن در شبکه جاده ای استان تهران•

عناوین مهم ترین  پروژه های انجام شده
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ران،ایصنعتوعلمدانشگاهجاده ایحمل ونقلکاربردیایمنیتحقیقاتمرکز

صنعتوعلمدانشگاهبین3نوعهمکاریموافقت نامهاساسبر۱387سالدر

تأییدیه۱388سالدروتأسیسجاده ایحمل ونقلوراهداریسازمانوایران

ستیسرپرتحتمرکزاین.کرددریافتفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتازراالزم

.یردمی گانجامکاشانیتوکلیدکترمدیریتباآنهایپروژهوشریعتدکتر

مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل ونقل جاده ای
(Road Safety Research Center)

http://rsrc.ir



عناوین مهم ترین  فعالیت های انجام شده
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بخش پژوهش

شریانی راه هایمطالعات جامع ایمنی 
استان مرکزی

مطالعات ایمنی شهر کاشان

بخش آموزش

بخش تحقیق و  
توسعه



عناوین مهم ترین فعالیت های انجام شده
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مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل ونقل جاده ای

بخش پژوهش

بخش آموزش

بخش تحقیق  
و توسعه

ف
دی

شماره ر
دوره

گروه هدفپیشنیازعنوان دوره های آموزشی
بازدید 
میدانی

جمع 
ساعات

20مشترکنداردآشنایی با مبانی ایمنی حمل و نقل جاده ایاول1

15مشترکنداردمدیریت سرعت و روشهای مهندسی آن در راه هااول2

15داردحمل و نقلنداردهآشنایی با اصول کنترل ابعاد و اوزان وسایل نقلیدوم3

10داردحمل و نقلنداردمهار بار، بسته بندی و بارگبری و تخلیهدوم4

25داردراهدارینداردعالئم و تجهیزات ایمنی راهسوم5

25راهداری5ردیف آشنایی با بازرسی ایمنی و بازدید ایمنی راهچهارم6

20راهداری5ردیف آشنایی با اقدامات ایمن سازی راهها چهارم7

10راهدارینداردحریم راه و مسائل حقوقی آنپنجم8

10راهدارینداردآشنایی با تاسیسات ایمنی راهپنجم9

20راهدارینداردمدیریت حوادث ترافیکیپنجم10

15داردحمل و نقلنداردایمنی وسیله نقلیه ششم11

18حمل و نقلنداردمدیریت حوادث ترافیکیششم12
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مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل ونقل جاده ای

بخش تحقیق و 
توسعه

حمل و  )تاثیر عوامل غیر ترافیکی 
بر ایمنی ترافیک( ، سوختریلینقل 

بررسی و تحلیل ایمنی ترافیک
کشوراستان هایدر مقیاس 

اثر عوامل شخصیتی و رفتاری بر
ریسک تصادفات رانندگان

اثر نوع خودرو بر شدت 
تصادفات ترافیکی

اثر تجهیزات ترافیکی بر 
تصادفات

بخش آموزش

بخش پژوهش

تعداد کشته ها به
ازای مجروحین

تعداد مجروحین به 
وسیله نقلیه۱000ازای 
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برخی از فارغ التحصیالن مطرح دانشگاه

Jane Doe
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

Jane Doe
دکتر سید محمود مصباح نمینی

Jane Doe
گل روامیردکتر

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر

Jane Doe
دکتر نوید خادمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دکتری مهندسی 
دانشگاه علم و , برنامه ریزی حمل و نقل
1390-صنعت ایران 

حمل و نقل برنامه ریزیکارشناسی ارشد
83سالاز دانشگاه علم و صنعت ایران

حمل و نقل برنامه ریزیکارشناسی ارشد
از دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ,دکتری راه و ترابری
ایران,ایران

دانشگاه علم و ,فوق لیسانس راه و ترابری
صنعت



دکتر ابطحی
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت 
1370ایران 

دکترای عمران راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران 
1380

دکتر حقیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل

رئیس نظام مهندسی استان مازندران

کارشناسی ارشد و دکتری حمل و نقل دانشگاه علم 
وصنعت ایران

مهندس محمدیان
دبیر شورایعالی ترافیک کشور

دکتر رحیمی
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

کارشناسی ارشد و دکتری حمل و نقل دانشگاه علم 
وصنعت ایران

برخی از فارغ التحصیالن مطرح دانشگاه



برخی از فارغ التحصیالن مطرح دانشگاه

Jane Doe
دانشگاه صنعتی اراک

Jane Doe
دکتر رضا موید فر

Jane Doe
حمید میرزا حسیندکتر

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه 
بین المللی امام خمینی قزوین

دکتر محسن بابایی

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

,  فارغ التحصیل دکتری مهندسی عمران
1391-دانشگاه علم و صنعت ایران 

فارغ التحصیل برنامه ریزی حمل و نقل 
دانشگاه علم و صنعت

فارغ التحصیل برنامه ریزی حمل و نقل 
دانشگاه علم و صنعت

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه 
اراک

خانم دکتر شهری

فارغ التحصیل برنامه ریزی حمل و نقل 
دانشگاه علم و صنعت



برخی از فارغ التحصیالن مطرح دانشگاه
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