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كشور
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سال اخذ
مدرك

*گروه علمي

رشته تحصیلي

كارشناسي

گیالن

ايران

1381

فني و مهندسي

عمران-عمران

كارشناسي ارشد

تربیت مدرس

ايران

1383

فني و مهندسي

راه و ترابري

ايران

درحال

فني و مهندسي

راه و ترابري

دكتري تخصصي

تحصیل
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عناوين پايان نامه
مدرك تحصیلي

عنوان پايان نامه

كارشناسي ارشد

ارزيابي اثر بافت سنگدانه و رويه در مقاومت لغزشي جاده

دكتري تخصصي

ارزيابي رفتار خستگي مخلوط هاي آسفالتي نیمه گرم بر اساس تئوري انرژي
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3ـفعالیتهاي پژوهشي :
مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي يا خارجي:
مشخصات نشريه

رديف

عنوان مقاله

اسامي همكاران به
ترتیب اولويت

نوع نشريه(ISI
،خارجي غیر ،ISI

نام نشريه

علمي پژوهشي ،

سال

(شامل نام

شماره

متقاضي)

علمي ترويجي)
.1

.2

.3

Laboratory investigation of the effect of
crumb rubber on the characteristics and
rheological behaviour of asphalt binder

Road Materials
and Pavement
Design

Identification and management black
spots case study of haraz road

تعیین مقاومت لغزشي رويه هاي آسفالتي متخلخل،

Journal of
middle east
applied science
and technology
مجله علمي-

استخوانبندي سنگدانهاي و بتن آسفالتي

پژوهشي

دكتر حسني -دكتر

پژوهشكده حمل

سوداگري -معافي

ISI

2015
دكتر يوسفي -معافي
-گلي

ISC

2014
4

علمي پژوهشي

84

دكتر كیمنش-
نصراله تبار-معافي

3

ونقل

.4

علمي پژوهشي

85

4

تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت

مجله علمي-

لغزشي رويه هاي بتني

پژوهشي

دكتر حسني -دكتر

پژوهشكده حمل و

سوداگري -معافي

نقل
جلوگیري از خرابي زيرساختار راه با اجراي قانون

مجله علمي-

سنجش وزن وسايل نقلیه تجاري

ترويجي شركت

.5

علمي ترويجي

84

مادر تخصصي

معافي-عاملي

آزمايشگاه فني و
مكانیک خاك

مقاالت پذيرفته شده در همايش هاي علمي:
مشخصات همايش

رديف

عنوان مقاله

*

اسامي همكاران به ترتیب

نام همايش

سطح

استفاده از انرژی سطحی برای ارزیابی و انتخاب مصالح
.1
مخلوط آسفالتی

کنفرانس ملی
عمران

ملی

دانشگاه
نوشیروانی بابل

ارزیابی خستگی مخلوط های آسفالتی بر اساس تئوری
.2
انرژی تلف شده

کنفرانس ملی
عمران

ملی

دانشگاه
نوشیروانی بابل

1393

تحلیل و ارزیابی روشهای مختلف تعیین سطح سرویس کنفرانس ملی
عمران
برای انواع مدها ی حمل ونقل شهری (خودروی
.3
شخصی ،حمل و نقل عمومی ،دوچرخهسوارها و عابرین
پیاده )

ملی

دانشگاه
نوشیروانی بابل

1393

2

محل برگزاري

سال

1393

اولويت
(شامل نام متقاضي)
دکتر حسامی -معافی
دکتر حسامی -معافی

دکتر رحیم اف -معافی

.4

مطالعه آزمایشگاهی مقاومت لغزشی رویه های بتنی

سومین همایش
قیر و آسفالت

ملی

تبریز

1386

پل های پیش تنیده

همایش دانشجویی
دانشگاه بابل

ملی

دانشگاه
نوشیروانی بابل

1379

.5
*

معافی-عاملی
معافی

منظور از سطح  ،ملي و بین المللي است

طرحهاي پژوهشي پايان يافته داراي حسن انجام كار از كارفرما:
مسئولیت در طرح
گروهي

رديف

انفرادي

مجري

همكار اصلي

سفارش دهنده

ساير همكاران

عنوان طرح

نوع طرح
(داخلي  /ملي)

تاريخ شروع تاريخ خاتمه

تدوین آیین نامه ایمنی راه )(RSA

همكار

پژوهشكده حمل و نقل

ملي

83

85

تهیه دستورالعمل ایمن سازی گلوگاه
های کشور (ایستگاه های عوارضی،
پلیس راه و ایست و بازرسی)

همكار

پژوهشكده حمل و نقل

ملي

85

86

تجدیدنظر آیین نامه طرح هندسی راه
ها(نشریه )161

همكار

معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهور

ملي

89

91

تألیف  ،تصنیف و ترجمه كتاب:
رديف

نوع كتاب
عنوان كتاب

تألیف

تصنیف

تونلسازی در زمینهای سست

روش های اپیدمیولوژیک در حوادث ترافیک

*

تاريخ اولین
ترجمه

چاپ

*

1393

1393

اسامي همكاران به
ترتیب اولويت (شامل

ناشر

نام متقاضي)
نشر آوا

دکتر شمس نوبخت -قاسمی-
سیدروح اله معافی -نصراله
تبار

دانشگاه آزاد
واحد بیرجند

عابديني-رضايي-معافي

 -4فعالیتهاي آموزشي :
سوابق تدريس
رديف

موسسه /دانشگاه
دانشگاه آزاد مالرد

عنوان دروس

مقطع تحصیلي
کارشناسی و کارشناسی ارشد

مهندسی ترافیک ،مهندسی پل،
ماشین آالت ساختمانی و
راهسازی -روسازی -ترافیک
پیشرفته= مدیریت و تعمیر
3

سال تدريس
شروع

خاتمه
 1391تاکنون

دانشگاه آزاد شهریار

کارشناسی ارشد

پیام نور تهران شمال

کارشناسی و کارشناسی ارشد

نگهداری -طرح هندسی
پیشرقته -حمل و نقل هوایی-
ITS
ترافیک پیشرفته= مدیریت و
تعمیر نگهداری-

 1393تاکنون

راهسازی-تحلیل سازه-پروژه راه

 -5سوابق اجرائي
مسئولیت اجرايي و سوابق شغلي
رديف

عنوان مسئولیت

سال

شركت /موسسه/دانشگاه

شروع

ناظر

شهرداری شهر قدس

1383-1381

کارشناس ارشد

مشاور راهان پویش

1386-1383

کارشناس ارشد

مشاور هرازراه

1390-1386

مدیر مطالعات

مشاور فرارهساز

 1390تاکنون

خاتمه

-6سوابق فرهنگي  -اجتماعي
رديف

عنوان فعالیت
بسیج فعال

سال

محل فعالیت

شروع

تنكابن

خاتمه
1385-1381

4

1394-1392

