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 بنديشهمهرداد غالمی 
        m.gholami.sh@ut.ac.irپست الکترونیکی: 

 سوابق تحصیلی

عمران. دانشکده  دانشگاه تهران         1398 – 1391  
دکتراي تخصصی مهندسی عمران، گرایش راه و ترابري                              

دانشگاه تهران . دانشکده عمران         1391 – 1389  
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش راه و ترابري                           

 سوابق آموزشی

 صدرالمتالهین تهراندانشگاه               1391-1390 سال تحصیلی 
 و کاردانی. دوره کارشناسی  مکانیک خاكتدریس                                                  
 سازي . دوره کارشناسی تدریس مهندسی پی                                                 

 
 عمران. دانشکده  تهراندانشگاه                1398-1382 سال تحصیلی

 . دوره کارشناسی  مهندسی ترابريتدریس                                                  
 تدریس مهندسی ترافیک . دوره کارشناسی                                                  
 ونقل . دوره کارشناسی ارشدحملریزي تدریس برنامه                                                 
 تدریس مهندسی ترافیک پیشرفته . دوره کارشناسی ارشد                                                 

پایان نامههدایت و مشاوره   

 ایران.، تهران، دانشگاه يشلوغ شهر يهادر شبکه تیظرف راتییجبران تغ يبرا یکینامید يگذارمتیق)، 1398( عباس، بابا زاده 

 ایران.تهران، دانشگاه مقصد _ مبدأ سیماتر حیتصح يبرا يفرا ابتکار تمیالگور کیارائه )، 1391( عباس، بابا زاده ، 

اي سوابق حرفه  

 سمت                                                                                  شرکت آرمانشهرـ تا کنون          1396
 مدیر پروژه ـمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                                        

 مشاور ترافیکـ                                                                                                                                
 

 مشاور ترافیکسمت:  ،معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران کارفرما:). تاکنون    -1396( سازي تهران تاریخی (حصار ناصري)راهپیاده. 
 افزار از نرم يرگیبا بهره یرودک یکامل در پهنه فرهنگ يهاابانیو توسعه خ يمدارادهیپ يو ارتقا یسنجامکان ،یسنج ازیمطالعات نCity.O.C.T )1399-   

 سمت: کارشناس طراحی شهري. شهر تهران، 11شهرداري منطقه ...   ). کارفرما: 

 سمت                                                                    مبناشهرشرکت            1394ـ  1390
 ونقل و ترافیکمدیر بخش حملـ                                                                   مهندسین مشاور                            
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 سمت                                                                    ساز شرقآتیهشرکت            1398ـ  1394
 ـ معاون فنی                                                                  مهندسین مشاور                            

 سمت                                                   ونقلحمل يوربهره تیریاداره کل مد           1396ـ  1395
 هاي اقتصاديـ مدیر گروه ارزیابی                                    يوزارت راه و شهرساز _ ونقلمعاونت حمل                            

 سمت                                                                  سازمان زیباسازي شهر تهران          1397ـ  1392
 مشاور ترافیکی و ناظر علمیـ                                                                    

                              سمت                                                     تهران يشهردار يو شهرساز يمعاونت معمار          1397ـ  1393
 ـ ناظر علمی                                    

  مقاالت منتشر شده

- Gholami Shahbandi M., Babazadeh A., Joharianzade M. (2015) “Berth allocation in container 

ports: A Particle Swarm Optimization (PSO) based approach”. International Journal of Shipping 

and Transport Logistics (IJSTL), Vol 7, No 4, 479-495. 
 

- Gholami Shahbandi M., Nasiri M., Babazadeh A. (2015) “A Quantum Evolutionary Algorithm for 

the Second Best Congestion Pricing Problem in Urban Traffic Networks” Transportation planning and 

technology, DOI:10.1080/03081060.2015.1079386. 

 
- Rastbin, S., Mozaffar, F., Behzadfar, M., Gholami Shahbandi, M. (2017) “Designing the optimum 

plan for regenerating the pedestrian network of historic districts using bi-level programming (Case study: 

Historical-Cultural district of Tehran, Iran)” Journal of Industrial Engineering and 

Management Studies, 4(1), 34-54. 

 
- Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. (2019) “Analysis of a joint entry-and distance-based cordon 

pricing scheme: A dynamic modeling approach” Journal of Modern Transportation, 27(1), 25-38. 
 مقایسه الگوریتمهاي گرادیان و "بندي، مهرداد ، شه غالمیو  عباس، بابازادهPSOمجله دانشگاه  "کالنشهر تهران  مقصد -در تصحیح ماتریس مبدأ

 1396بهار .3-9ص ،1شماره ،2-33صنعتی شریف، دوره ،
- Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. “Equity-based dynamic cordon pricing with revenue 

refunding” submitted to the Journal of Transportmetrica B, (2020). 

 
- Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. Ceder, A. “Dynamic Cordon-based distance-dependent 

traffic congestion pricing” submitted to the Journal of Transport Policy, (2020). 

 
- Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. “A Hybrid Gradient-Swarm Intelligence to Improve Quality of 

Solutions for OD Matrix Adjustment Problem” submitted to the Journal of Transportation Engineering, 

(2020). 



 
  

   3                                                                                                                                                                          مهرداد غالمی شهبنديسوابق تحصیلی . آموزشی . پژوهشی . اجرایی ـ     
                                                                                                                                            
 

 
- Gholami Shahbandi M., Babazadeh A. “Hybrid Particle Swarm Network Design Approach using 

Dynamic Utilities of Construction Projects” the Journal of Transportation Engineering, under 
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 در سطح خرد (مطالعه موردي؛ شبکه معابر بزرگراهی  آزمایی نتایج مطالعات ترافیکراستی"بندي، مهرداد، گلشن خواص، رضا آقابیک، کیوان؛ غالمی شه

 .1398ونقل، پژوهشی حمل-تحت داوري در مجله علمی "شهر تهران)کالن
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 وه سازي انبدار مجهز به شناساگر با استفاده از الگوریتم بهینهتقاطع چراغ بنديزمانسازي بهینه"بندي، مهرداد و سلیمی، هادي غالمی شه
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