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خالصه ای از سوابق اجرایی ،علمی و پژوهشی

سید محمدحسین دهناد
 سوابق آموزشی
 دکتری :مهندسی عمران ،گرايش مهندسی راه و ترابری ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)کارشناسی ارشد :مهندسی عمران ،گرايش مهندسی راه و ترابری ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)کارشناسی :مهندسی عمران ،دانشگاه علم و صنعت ايران│ بورسیه هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم -تجربه گسترده در تدریس دروس مهندسی عمران ،راه و ترافیک در دانشگاه های صنعتی امیرکبیر ،قم و صنعتی قم│

 سوابق اجرایی











مدير پروژه ملی پیاده سازی سامانه های حمل و نقل هوشمند در شهرهای کشور ،شرکت گسترش الکترونیک مبین ايران
مدير توسعه کسب و کار ،شرکت فناوران مبین خاور
مشاور مديرعامل شرکت مبین وان کیش
رئیس و موسس مرکز مديريت هوشمند ترافیک شهرداری قم
عضو شورای تحول فناوری اطالعات شهر قم
مدير پروژه های متعدد مطالعاتی و عملیاتی در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
رئیس هیئت مديره شرکت شريان سازان آتی نگر
نماينده مرکز مديريت راه های کشور در استان قم
عضو کمیسیون تخصصی گروه ترافیک سازمان نظام مهندسی استان قم
مدير پروژه ساختمانی  180واحدی شهر پرديسان ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 سوابق تحقیقاتی





ثبت اختراع دستگاه سنجش پديده هیدروپلنینگ (آب پیمايی) وسايل نقلیه ،به شماره  89277و تاريخ 95/04/21
تالیف کتب"کاربرد کامپیوتر در مهندسی ترافیک" ناشر :جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و "کاربرد فن آوری
های نوين در صنعت روسازی راه" ناشر :انتشارات متانول
تالیف مقاالت متعدد تخصصی در مجالت بین المللی با نمايه  ISIو کنفرانس های ملی و بین المللی
عضو گروه مطالعات ارزيابی بکارگیری فن آوری های نوين در صنعت روسازی راه ،شهرداری تهران

 ح ضور و شرکت در کنفرانس ها و نماي شگاه های معتبر بین المللی (کنفرانس و نماي شگاه  Intertrafficآم ستردام هلند،
کنفرانس دانشگگگاه  Gubkinمسگگکو روسگگیه ،بازديد از پروژه های حمل و نقلی و خطول ريلی کشگگورهای ترکیه ،امارات،
مالزی ،بلژيک و فرانسه)

 حضور در مجامع تخصصی
 عضو گروه داوری تخصصی مقاالت در مجالت انتشارات Construction and Building ( Elsevier
)Materials
 عضو گروه داوری طرح های پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران
 عضو گروه داوری هفتمین کنفرانس تخصصی دانشجويان ايرانی در روسیه
 عضو گروه داوری نشريه علمی پژوهشی عمران شريف متعلق به دانشگاه صنعتی شريف
 عضو کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی استان قم
 عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 عضو بنیاد نخبگان استان قم

 افتخارات
 لوح تقدير از مديرکل حمل و نقل سازمان شهرداری های وزارت کشور بابت انتخاب مرکز کنترل ترافیک قم بعنوان مرکز
کنترل ترافیک برتر
 لوح سپاس از استاندار قم بعلت خدمات ارزنده در حوزه ترافیک در نوروز 93
 برگزيده شدن در جشنواره اختراعات بنیاد ملی نخبگان (جشنواره کوهرنگ) در سال 95
 برگزيده شدن بعنوان دانشجوی ممتاز نفر اول در مقطع کارشناسی ارشد
 لوح تقدير از رياست دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت کسب رتبه اول ودوم در مقاطع ارشد و دکتری
 برگزيده شدن بعنوان پژوهشگر برتر استان قم
 لوح سپاس از مدير مرکز مديريت راه های کشور بعلت برگزيده شدن بعنوان تحلیلگر نمونه کشور
 لوح سپاس از شهردار قم بعلت فعالیتهای پژوهشی در شهرداری
 لوح سپاس از فرماندهی نیروی انتظامی استان قم
 لوح سپاس از رياست دانشگاه علوم پزشکی استان قم بعنوان حامی سالمت
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