
حوزه آب و فاضالب کشور با رویکرد ارایه مدل مدیریت    EPCشناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه های دو عاملی   •

 ریسک. 

مطالعه و اولویت بندی کلیدی ترین عوامل بروز تعارض و ادعا در قراردادهای سه عاملی با رویکرد ارایه چارچوب   •

 ین عوامل پروژه. مدیریت روابط ب 

بررسی و مقایسه مدل های پیش بینی جریان نقدینگی از از منظر پیمانکار جهت تعیین مناسب ترین مدل متناسب با   •

 پروژه های عمرانی کشور. 

 شناسایی و ارزیابی ریسک های مالی و قراردادی پروژه های مشارکتی دولتی و خصوصی حوزه آزاد راه کشور.  •

 ی مدیریت زنجیره تامین جهت انتخاب مناسب ترین مدل برای صنعت ساخت کشور. بررسی و مقایسه مدل ها •

 شناسایی و ارزیابی کلیدی ترین ریسک های اجرایی در پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین در پروژه های عمرانی. •

 . مطالعه و ارزیابی اثرات مدیریت روابط بین عوامل و دینفعان پروژه بر شاخص های عملکردی پروژه •

 . SWOT  مطالعه و تحلیل سیر تغییر روش های سنتی به صنعتی سازی صنعت ساخت با روش •

با کیفیت ) • ( در راستای گسترش و ترویج روش های صنعتی اجرای ساختمانهای QFDمدل سازی توسعه عملکرد 

 مسکونی. 

ش های صنعتی ساخت  شناسایی و ارزیابی ریسک های اثرگذار بر رویکرد فعالین صنعت ساخت در به کارگیری رو •

 . FMEAبا روش 

 ( تحت تاثیر ریسک های مالی. PPPمدلسازی جریان نقدینگی پروژه های صنعتی ساخت با روش تدارک مشارکتی ) •

 شناسایی و ارزیابی موانع پیاده سازی اصول توسعه پایدار برمبنای استاندارد لید در ایران.  •

 اصول توسعه پایدار در مگاپروژه های کالنشهر تهران.  بررسی و ارزیابی نقش مدیران پروژه در پیاده سازی •

 مدلسازی فاکتورهای ریسک های جهانی اثرگذار بر عملکرد هزینه ای پروژه های عمرانی.  •

 الگوهای موفقیت مدیریت پروژه و اثرات آن ها در موفقیت پروژه های ساختمانی.  •

 بررسی تاثیر چیدمان مناسب کارگاه های ساختمانی.  •

 مقاومت و عدم اجرای صحیح مدیریت ایمنی. بررسی علل  •

 ارزیابی عملکرد سازه های پیش ساخته. •

 آالت. داری ماشینبندی عوامل مؤثر در تعمیر و نگه شناسایی و رتبه  •

 بندی فاکتورهای موثر بر افزایش ایمنی ساخت در پروژه ها. اولویت •

 ف و قوت آنان.ارزیابی مقایسه ای پروژه های مسکونی ساخت و ساز، شناسایی و ضع  •

 های. بررسی و رتبه بندی پارامترهای موثر بر ایمنی پروژه  •

 مقررات ملی ساختمان. ۱۹شناسایی علل و عوامل عدم اجرای کامل مبحث  •

 امکان سنجی استفاده از استراتژی برون سپاری در تامین نیروی انسانی در پروژه ها.  •

 در پروژه های عمرانی.   EPCبررسی عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت قراردادهای   •

 ارزیابي عملکرد منابع انساني بر اساس الگوهاي شایستگي در پروژه هاي ساختماني.  •

 ثر بر میزان ایمنی راه ها. بررسی و رتبه بندی عوامل مو •

 بررسی و رتبه بندی مشکالت راهسازی در راه های هموار و کوهستانی.  •

 شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر آسیب دیدگی جاده های آسفالته.  •



 شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر در مقاومت لغزندگی راه ها و کاهش تصادفات.  •

 توجه به مراحل و عوامل پروژه. با  EPCعوامل تاخیر پروژه های   •

 شرایط عمومی پیمان و ارائه راهکارها.  •

 .SWOTمدیریت زمان، هزینه، کیفیت و مقاوم سازي ساختمان)سنتي و نوین( در اثر خوردگي آرماتور به روش   •

 در پروژه های عمرانی.   EPCبررسی موفقیت یا عدم موفقیت قراردادهای   •

 ی بتنی.بررسی خوردگی آرماتورها در سازه ها •

 تأمین مالی پروژه هاي نوسازي بافت فرسوده.  •

 دالیل تخریب سدهاي خاكي با متد فازی.  •

 اولویت بندي ریسك هاي تهدید كننده سالمت نیروي انساني در پروژه هاي. •

 شناسایی و ارزیابي راه های جلب مشاركت پروژه هاي عمراني.  •

 . بررسی و رتبه بندی عوامل موثر در انتخاب نوع قرارداد •

 رتبه بندی عوامل موثر در انتخاب محل و نوع سازه اسکان موقت.  •

 . Plaxisتحلیل پایداری شیب در معادن روباز با استفاده از نرم افزار   •

با نرم افزارهای تعادل حدی و    H-pileطراحی پایداری دیواره ها ی قائم حاصل از گود برداری با استفاده از میخ کوبی و   •

 (.Plaxis , Geoslopeالمان محدود )

 بررسی پایداری خاک مسلح شده زیر پی با ژئوتکستایل برای ساختمان های با ارتفاع متوسط.  •

 ایل با دیوار خاک مسلح از نظر فنی و اقتصادی برای مشخصات مختلف خاک. بررسی و مقایسه انواع دیوارهای ح •

 ای جهت تعین الگوی کوبش مناسب. مدلسازی عددی بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در خاکهای دانه •

 تعیین جابجایی های حاصل از گودبرداری در ترانشه های قائم و ارزیابی سیستم میخکوبی در کنترل آن ها.  •

 ي اثرات ریشه هاي درختان در پایدارسازي شیب ها. بررس •

 های رسی با استفاده از سیستم استنتاج فازی.کرنش خاک  –بینی رفتار تنش پیش •

 شده با مهاری. ای دیواره گود مسلحتحلیل لرزه  •

 عوامل موثر بر ضریب شبکه ای میکروپایل ها.  •

 بررسی اثر پارامترهای موثر در طراحی مهارهای زمینی.  •

 سی ظرفیت باربری پی های پوسته ای نواری بر خاک های ماسه ای. برر •

 بررسی رفتار تحکیمی خاک های ریز دانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی.  •

 بررسی تاثیر تورم خاک های متورم شونده بر پی.  •

 اصالح خاک های ریز دانه )بوسیله آهک(.  •

 دو بعدی.  Plaxisرم افزار مدل سازی روش تیرکهای مورب در گودبرداری با ن  •

 تحلیل شمع ها تحت بارگذاری محوری و جانبی و بکارگیری آن در بهینه سازی گروه شمع ها.  •

 طراحی لرزه ای دیوار خاک میخکوبی شده.  •

 مقایسه و ارزیابی روش های مختلف تحلیل سدهای خاکی در برابر زلزله.  •

 دی. تحلیل پایداری شیروانی های خاک مسلح به روش تعادل ح  •



 ( و تفاوت های محدود. Plaxisکرنش سدهای خاکی با دو روش اجزای محدود ) -مقایسه تحلیل تنش •

 اجرای تونل و بررسی عملکرد حائل بندی و پوشش.  •

 تحلیل و طراحی فیلترها در سدهای خاکی.  •

 بهینه سازی ابعاد کانال های انتقال آب پوشش دار با توجه به شرایط اقلیمی و منطقه ای ایران. •

 بهره گیری از نتایج آزمایش مارشال و ضریب برجهندگی در طرح مخلوطهای بازیافت سرد آسفالت کف قیری. •

 مقایسه ضریب تغییر شکل خاک با آزمایش بارگذاری صفحه در محل و آزمایشگاه.  •

 پیش بینی نشست سطح در اثر حفر تونل های سطحی با استفاده از مدل سه بعدی تونل در نرم افزار.  •

 تاثیر مقدار و توزیع ضریب عکس العمل بستر در تحلیل و طراحی پی های گسترده.  •

 ارزیابی خاک های رمبنده و روش های مقابله با آن. •

 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تغییر مکان جانبی دیوار حائل.  •

 بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی با استفاده از روش خطوط مشخصه. •

 ر شکست ذرات، تنش همه جانبه و شکل ذرات بر رفتار مکانیکی مصالح دانه ای. بررسی تاثی  •

 پیش بینی ظرفیت باربری شمع ها.  •

 تاثیر استفاده از الیه های ماسه ای در جلوگیری از باالزدگی کانال های انتقال آب.  •

 طراحی بهینه اقتصادی دیوار حائل طره ای بتن مسلح.  •

 ا ریز شمع ها. ظرفیت باربری پی های مسلح شده ب  •

 مدل سازی عددی دیوار خاک مسلح به روش محیط دو فازی.  •

 ظرفیت باربری کششی پی های مسلح شده با ریز شمع.  •

 مطالعه عددی بر روی کنترل نشست سطح زمین در اثر حفر تونل های سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده.  •

)ترجیحا جریان های آزاد( و مقایسه آن ها   Flow3dده ار نرم افزار شبیه سازی و مدل کردن سازه های هیدرولیکی با استفا •

 با نتایج حاصل از مدل فیزیکی و یا روابط تجربی. 

 شبیه سازی و مدل کردن پارامترهای هیدرولیکی با استفاده از متد شبکه های عصبی مصنوعی.  •

 سات مقابله با ضربه قوچ در آنها. شبیه سازی و آنالیز جریان های غیر دائمی در خطوط لوله و تاثیرات تاسی  •

 شبیه سازی و مدل کردن بستر، حریم رودخانه ، دشت سیالبی و راه کارهای ساماندهی رودخانه.  •

 شبیه سازی و آنالیز جریان های غیر دائمی در مجاری آبراهه نیروگاه .  •

 بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه کنترل ترافیک وافزایش ایمنی.  •

 مل موثر بر کاهش سرعت جریان در آزادراهها. بررسی عوا  •

 بررسی کاربردهای مواد کامپوزیت در روسازیهای آسفالتی ومدل سازی آنها.  •

 بررسی تاثیرات مواد پلیمیری بر خواص روسازیهای راه.  •

 مطالعه وبررسی تاثیر آزاد سازی قیمت بلیط بر حمل ونقل هوایی وجابه جایی مسافر.  •

 سازی روسازی راه. بررس روشهای مختلف مدل  •

 بررسی نقش عوامل اقتصادی بر تصادفات.  •

 بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه کنترل ترافیک وافزایش ایمنی.  •



 بررسی عوامل موثر بر تصادفات و راهکارهای کاهش آن)مطالعه موردی محور….(.  •

 بررسی عوامل تصادفات عابران پیاده وراهکارهای کاهش آن)مطالعه موردی شهر …(.  •

 بررسی تاثیر استفاده از تجهیزات ایمنی در کاهش تصادفات.  •

 بررسی وضعیت حمل ونقل هوایی و بهسازی فرودگاههای کشور.  •

 مطالعه مزایا ومعایب دوربرگردانهای اجرا شده در شهر تهران.  •

 سوخت بر میزان استفاده از وسائل نقلیه شخصی و عمومی. بررسی تاثیرات قیمت   •

 تحلیل عامل سرعت در ایمنی راه ها با رویکرد فنی و اقتصادی.  •

 در کشور و راههای بهسازی آن.   بررسی وضعیت حمل ونقل روستایی  •

 بررسی تاثیرات استفاده از گاز طبیعی فشرده به جای سوخت بر حمل ونقل جاده ای.  •

 مت سوخت بر ترافیک وحمل ونقل درون شهری. بررسی تاثیرات قی  •

 بررسی وضعیت روسازی در تونلها و بهینه سازی آن)مطالعه موردی ….(. •

 بررسی مسیرهای حمل ونقل عمومی و بهینه سازی آن)مطالعه موردی شهر ….(.  •

 بررسی عوامل موثر بر تصادفات برون شهری و راهکارهای کاهش آن)مطالعه موردی…(.  •

 مل انسانی در تصادفات و راهکارهای کاهش آن. بررسی نقش عوا  •

 بررسی نقش عوامل محیطی و جاده در تصادفات و راهکارهای کاهش آن. •

 بررسی نقش وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای و راهکار های کاهش آن.  •

 بررسی عوامل موثر بر توزیع بهینه ترافیک. •

 وضعیت روسازی راههای کشور.    بررسی و تحلیل •

 یرات فناوری اطالعات بر حمل ونقل جاده ای. بررسی تاث  •

 مناسب جهت آزاد راهها.  عوارض   بررسی وتعیین  •

 اثرات قیمت سوخت بر ترافیک راهها.  بررسی  •

 بررسی تاثیر تحریمها بر صنعت حمل ونقل جاده ای.  •

 بررسی تاثیر کاله ایمنی بر تصادفات وعلل عدم استفاده موتور سواران.  •

 ز موتورهای برقی برحمل ونقل وکاهش آلودگی هوا.بررسی تاثیر استفاده ا •

 در کالنشهرها وکاهش ترافیک.  car sharingبررسی تاثیر استفاده از سیستم  •

 وارائه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد آنها) مطالعه موردی…(. BRTارزیابی عملکرد احداث مسیرهای اتوبوس  •

 ارزیابی اثرات طرح زوج وفرد برکاهش ترافیک وارائه راهکارهایی جهت بهبود ترافیک.  •

 ارائه الگوی مدیریت ترافیک در بافت تاریخی شهر تهران.  •

 عنوان یک ابزار حمل ونقل در تهران.  بررسی موانع توسعه پیاده روی به •

 بررسی وضعیت نرخ تاکسی بر حمل ونقل عمومی وارائه مدلی جهت تعیین نرخ مناسب.  •

 ارزیابی مسیرهای ویژه دوچرخه وراهکارهای گسترش آن.  •

 بررسی رضایت مندی شهروندان از عملکرد تاکسیرانی وارائه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد آن.  •

 ایانه های محلی جهت حمل ونقل عمومی در کالنشهرها. مطالعه احداث پ  •



 ارائه راهکارهایی جهت افزایش عمر مفید روسازی معابر شهر تهران.  •

 بررسی وضعیت نگهداری تاسیسات جانبی راهها وارائه راهکاری جهت بهبود وضعیت فعلی.  •

 تعیین مدل هزینه آسیب به راه وتجهیزات جاده ای در تصادفات.  •

 حریمها بر حمل ونقل ریلی.بررسی تاثیر ت  •

 بررسی تاثیر تحریمها بر حمل ونقل هوایی.  •

 بررسی تاثیر تحریمها بر حمل ونقل بار وترانزیت کاال.  •

 بررسی نقش سیستمهای هوشمند در کاهش ترافیک کالنشهرها.  •

 بررسی نقش سیستمهای هوشمند در حمل ونقل مسافر در راههای کشور.  •

 حمل ونقل کاال در راههای کشور. بررسی نقش سیستمهای هوشمند در   •

 ( در افزایش ایمنی وامنیت راه و ترابری.ITSنقش سیستمهای پیشرفته حمل ونقل هوشمند )  •

 ( در بهبود عملکرد وتوسعه حمل ونقل عمومی. ITSنقش سیستمهای پیشرفته حمل ونقل هوشمند )  •

 د و مدیریت پارکینگ های هوشمند. ( درعملکر ITSاستفاده از فناوری سیستمهای پیشرفته حمل ونقل هوشمند ) •

 ( در مانیتورینگ وکنترل وسایل نقلیه. ITSنقش سیستمهای پیشرفته حمل و نقل هوشمند )  •

 الکترونیکی عوارض در راهها.  هوشمند در مدیریت اخذ    نقش سیستمهای پیشرفته حمل ونقل •

 فات. نقش سیستمهای پیشرفته حمل ونقل هوشمند در حمل ونقل جاده ای وکاهش تصاد •

 ( در افزایش ایمنی وامنیت حمل ونقل ریلی. ITSنقش سیستمهای پیشرفته حمل ونقل هوشمند )  •

 ( در بهبود عملکرد وتوسعه حمل ونقل عمومی. ITSنقش سیستمهای پیشرفته حمل ونقل هوشمند )  •

 اه آهن. ( درعملکرد و مدیریت ایستگاههای رITSاز فناوری سیستمهای پیشرفته حمل ونقل هوشمند )   استفاده •

 ( در مانیتورینگ وکنترل وسایل نقلیه وکاهش ترافیک. ITSنقش سیستمهای پیشرفته حمل و نقل هوشمند )  •

 الکترونیکی عوارض در راهها وکاهش ترافیک.  هوشمند در مدیریت اخذ    نقش سیستمهای پیشرفته حمل ونقل •

 بر جابجایی مسافر وکاال در ایران.  بررسی نقش حمل ونقل ریلی •

 بررسی اثر قیمت سوخت بر ترافیک وحمل ونقل عمومی.  •

 


