
 پژوهشکده حمل و نقل

 دانشگاه صنعتی شریف
 

 

 و فعالیتهای آنمعرفی پژوهشکده حمل و نقل 

مرکز مطالعات و تحقیقات حمل و نقل )ممتحن( دانشگاه صنعتی شریف با پشتوانه فکری و تخصصی گروه حمل و نقل دانشکده مهندسی 

ای آغاز کرد. این مرکز به منظور انجام مطالعات و پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه 1373عمران این دانشگاه فعالیت خود را از پاییز 

ریزی، طراحی، نگهداری، ، چون برنامهو ترافیک مربوط به مسایل بخش حمل و نقل یهامکانی و در زمینه –اگون زمانی های گوندر گستره

های حمل و نقل ایجاد گردید. گسترش فعالیتهای پژوهشی مرکز منجر به سازی تسهیالت و سیستمو بهینهترافیک سازی، مدیریت ایمن

 گردید.  1378سال تبدیل آن به پژوهشکده حمل ونقل در 

لعات اهای مطالعات جامع حمل و نقل، و مطدر زمینه ای از مطالعات انجام شده در پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریفخالصه

 :وابسته به آن

 مطالعات جامع حمل و نقل 

 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره مطالعه

 تهران قم اصفهان شیراز تهران مشهد شیراز اصفهان شهر

 1389 1382 1379 1378 1373 1373 1369 1366 سال شروع

 آمارگیری - حتوای مطالعهم

 مدلسازی -

 آمارگیری -

 مدلسازی -

 گیریتصمیم -

 آمارگیری-

 مدلسازی -

 گیریتصمیم -

هدایت 

 راهبردی

 آمارگیری-

 مدلسازی -

 گیریتصمیم -

 آمارگیری -

 مدلسازی -

 آمارگیری -

 مدلسازی -

 اصالح

 15 19 26 35 40 55 8 20 گزارشهاتعداد 

 
 مطالعات وابسته به مطالعات جامع

 گزارش(، 9و  1380مشهد ) حمل و نقل همگانی یکپارچه  

 گزارش(، 16و  1382مشهد )   های ترافیکی گره 

 گزارش(، و  4و  1386مشهد )   اتوبوسرانی تندرو  

 گزارش(. 19و  1383شیراز )   های ترافیکی گره 
 

های اجرایی در گذاریهای گسترده را فراهم نموده و به صورت فعالیتنتایج مطالعات انجام شده در پژوهشکده حمل و نقل بستر سرمایه

، و خطوط قطارشهری در BRTهای اتوبوسرانی و ایجاد خطوط های خیابانی و بزرگراهی، بازطراحی شبکههای احداث شبکهزمینه

 ن، شیراز، و قم در سالهای اخیر اجراء شده یا در حال اجراست.شهرهای تهران، مشهد، اصفها


