
 

 19آبان  91/  شنبهسهروز اول/ نفرانس حوادث رانندگی و جاده ای  /  چهارمین ک

 بیگیسالن رجب سالن چمران ساعت

 08388الی  03:8

 مراسم افتتاحیه
 (دانشکده عمران دانشگاه تهرانعضو هیئت علمی و  دکتر کامبیز بهنیا )دبیر کنفرانس
 (مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی رئیس بخش ایمنی،و  دکتر محمدرضا احدی )دبیر علمی کنفرانس

 گران ایران(اکبر اولیا )دبیرکل سندیکای بیمهمهندس علی

 مهری )رییس پلیس راهور ناجا(تقی سردار 
 کشاورزیان )معاون وزیر راه و شهرسازی و داود مهندس 

 ای(رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 دکتر عباس آخوندی )وزیر راه و شهرسازی(

..... 

 افتتاح نمایشگاه و پذیرایی 083:8الی  08388

 00388الی  083:8

 نشست تخصصی 

 امور مهندسی راه ایمن 

 ها و حریمکل دفتر ایمنی راهمدیر 3 قربانیمهران مهندس مسئول جلسه3 

سیدجعفر تشکری  مهندس  /ایجاده نقل و حمل امور در شهرسازی و راه وزیر مشاور،دکتر شهریار افندی زاده

 راه پلیس محترم رییس ،سرهنگ محمدحسین حمیدی/ ترافیک نقل و حمل سازمان رییس و شهردار معاون ،هاشمی

رئیس مرکز تحقیقات ایمنی 3 دکتر افشین شریعت استاد دانشگاه علم و صنعت ایران/ ،شاهیجلیل دکتر  /ناجا راهور

 ایران صنعت و علم دانشگاه کاربردی ایمنی تحقیقات مرکز پژوهشی معاون، نادرانعلی دکتر  /کاربردی

 :محورشفاهی ارائه مقاالت 

 های اجرایی قوانین و مقررات ایمنی و روش

 0810 -0011 -0008 -:081 -0001 -0001کد مقالت: 

 و عمومی نقل و حمل دفتر کل مدیر3 دکتر امیر جعفرپور اعضای داوری: 

سرهنگ علیرضا / کشور هایراهداری و هاشهرداری سازمان شهری ترافیک

سرهنگ ، ناجا راهور پلیس شهری ترافیک پلیس رییس: جهانگیری

اکبر دکتر ، ناجا راهور پلیس ترافیک عملیات معاون 3محمدرضا مهماندار

مهندس ، ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس رییس عالی مشاور: زادهولی

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل : جواد هدایتی

 ایو نقل جاده

 ناهار و پذیرایی 0:388الی  00388



 

 01388الی  0:388

 نشست تخصصی

 اجراییقوانین و مقررات ایمنی و روش های 

 انتظامی نیروی دانشگاه راه پلیس دانشکده  علمی هیات عضو: اسماعیلی علیرضا دکتر  مسئول جلسه: 

 و اجتماعی معاون: اله جهانیسرهنگ عین/  ناجا راهور تحقیقات مرکز رییس3 سرهنگ شهریار بهزاد بصیرت

ر دکت /کشور دیه ستاد مدیرعامل و مدیره هیات عضو3 مهندس سید اسداله جوالیی /ناجا راهور پلیس ترافیک فرهنگ

 تاقا ها،تشکل امور مدیر3 دکتر محمد عیدیان/ کبیر امیر صنعتی دانشگاه علمی هیات محترم عضو:  طبیبیمسعود 

 /اجان رانندگی و راهنمایی پلیس رییس عالی مشاور3 زادهدکتر اکبر ولی /  تهران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی،

 ایمدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده3 هدایتی مهندس جواد

 :محورشفاهی ارائه مقاالت 

 های ایمنی های پیش بینی و ارزیابی شاخصمدل

 0810 -:080 -08:0 -0011 -0801کد مقاالت: 

3 عضو هیئت علمی سید ابریشمی سیداحسان دکتر اعضای داوری:

دکترای مهندسی 3 کمال شعاریان ستاریدکتر /  مدرسدانشگاه تربیت 

ریزی حمل و نقل مهندسی برنامه ایدکترریزی حمل و نقل و ترافیک برنامه

 ترافیک و ایمنی آمار، دفتر معاون3 مهندس مهدی مخبر/  و ترافیک

 پژوهشی معاون3 نادران علی دکترای / جاده نقل و حمل و راهداری سازمان

 ایران صنعت و علم دانشگاه کاربردی ایمنی تحقیقات مرکز

 01388الی  01388

 نشست تخصصی 

 امداد و نجات مصدومان و فوریت های پزشکی 

 شتیبه شهید درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو: سوریحمید مسئول جلسه: دکتر 

 سازمان ریاست3 چرخسازناصر  دکتر /ناجا  راهور پلیس ترافیک فرهنگ و اجتماعی معاون3 اله جهانیسرهنگ عین

های پزشکی تمعاون فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوری3 دکتر محمد سرور /احمر هالل جمعیت نجات و امداد

های مدیرکل مرکز مدیریت حوادث و فوریت: نیاامین صابری دکتر /کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  (ص) االنبیاء خاتم بیمارستان مدیر3 دکتر پیرحسین کولیوند / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپزشکی، 

 :محورشفاهی ارائه مقاالت 

 امور مهندسی راه ایمن 

 0011 -08:0 -00:0 -0000-::08کد مقاالت: 

 / عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان 3خاوندی علیرضا دکتر اعضای داوری:

مهندس  / ها و حریم3 مدیر کل دفتر ایمنی راهقربانی مهران مهندس

 معاون اداره کل ایمنی راه و حریم مهریاریفرهاد 

 استراحت و پذیرایی 013:8الی  01388

 013:8الی  013:8

 نشست تخصصی 

 جایگاه اقدامات ایمنی در مطالعات ترابری درون شهری و برون شهری

 ایران صنعت و علم دانشگاه کاربردی ایمنی تحقیقات مرکز پژوهشی عاونم 3نادران علی مسئول جلسه: دکتر 

/ کشور هایراهداری و هاشهرداری سازمان شهری ترافیک و عمومی نقل و حمل دفتر کل مدیر3 دکتر امیر جعفرپور

زی ریدکترای مهندسی برنامه3 دکتر کمال شعاریان ستاری /3 استاد دانشگاه علم و صنعت ایرانجلیل شاهیدکتر 

 حمل و نقل و ترافیک

 :محورشفاهی ارائه مقاالت 

 آموزش و رفتار عوامل انسانی 

 0801 -0811 -0001 -0000 -0811کد مقاالت: 

 دانشکده  علمی هیات عضو3 دکتر علیرضا اسماعیلی اعضای داوری:

 لمیع هیات عضو3 فردوسیطیبه دکتر  /انتظامی نیروی دانشگاه راه پلیس

3 دفرمعیسعید دکتر / تهران دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده

 3نفیسیرضا مهندس  / هامشاور اجتماعی وزیر و رییس کارگروه ایمنی راه

 هامدیرکل دفتر فنی و امور پیمان



 

 003:8الی  013:8

 نشست تخصصی 

 ایمنی وسایل نقلیه

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه علمی هیات محترم عضو3 شفیعیانمهدی مسئول: دکتر 

 یسری3 سرهنگ علیرضا جهانگیری نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی/ مدیرکل 3 مهندس پیمان پیرایش

صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت مدیرکل 3 مهندس امیرحسین قناتی/ ناجا راهور پلیس شهری ترافیک پلیس

هندس جواد م/ منابع سازمان انتقال خونمعاون توسعه و مدیریت 3 بهادر کاظمیدکتر  صنعت، معدن و تجارت /

 ایمدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده3 هدایتی

 :محورشفاهی ارائه مقاالت 

 آموزش و رفتار عوامل انسانی 

 0001 -:081 -0011 -00:1 -0000 -00:8کد مقاالت: 

 فرهنگ و اجتماعی معاون3 اله جهانیسرهنگ عین اعضای داوری:

 3دهقانیالهام خانم /  سرهنگ خوشبخت /ناجا راهور پلیس ترافیک

3 رییس طهماسبیسیامک دکتر  ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمامدرس 

سعید دکتر  / محترم مرکز مطالعات آموزش دانشگاه علوم بهزیستی

 هامشاور اجتماعی وزیر و رییس کارگروه ایمنی راه 3معیدفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 19آبان  02روز دوم / چهارشنبه / نفرانس حوادث رانندگی و جاده ای  /  چهارمین ک

 بیگیسالن رجب سالن چمران ساعت

 13:8الی  03:8

  تخصصی نشست

 رانندگی تصادفات اقتصادی و اجتماعی پیامدهای

  ( شمیرانات) شمال تهران نور پیام دانشگاه علمی هیئت عضو3 شعبانیشاهین  دکتر: جلسه مسئول

 / کشور هایراهداری و هاشهرداری سازمان شهری ترافیک و عمومی نقل و حمل دفتر کل مدیر : جعفرپورامیر  دکتر

عضو 3 خدادادیمجتبی  دکتر/  مددکاران اجتماعی ایرانانجمن عضو هیات مدیره 3 جوادی سیدمحمدحسین دکتر

 : نیاابریصامین  دکتر /رفتاردرمانگر کلینیک برلین: شریفیپریچهر  دکتر /هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع(

 3مهندس سعداله مرادی /های پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمدیرکل مرکز مدیریت حوادث و فوریت

 رییس انجمن 3چلک موسوی حسن سید دکتر/علوم قضائی قوه قضائیه توسعه دانشگاه برنامه و مدیرکل طرح و

  اجتماعی ایران مددکاران

 

 

 :محور شفاهی ارائه مقاالت 

 امداد و نجات مصدومان و فوریت های پزشکی 

 0800 -0081 -0800 -0080 -0081کد مقاالت: 

 نجات و امداد سازمان ریاست3 ناصر چرخسازدکتر  اعضای داوری:

 علمی هیئت محترم عضو 3 دکتر حمید سوری /احمر هالل جمعیت

ر دکت/  بهشتی شهید درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 : ینیعالهه دکتر رئیس مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی/ : شریعتافشین 
 هامعاون مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 083:8الی  13:8

 

 نشست تخصصی 

 آموزش و رفتار عوامل انسانی

 ایمنشیبه ساز آموزشی با هدف ارتقا رانندگی 

  / تهران دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده علمی هیات عضو 3 فردوسیطیبه مسئول جلسه:  دکتر 

مدیر   3دکتر علیرضا شکیبا /انتظامی  نیروی دانشگاه راه پلیس دانشکده علمی هیات عضو 3 دکتر علیرضا اسماعیلی

عضو هیات علمی  3دکتر علی نحوی/ ریزی، آموزش، ساختار و تشکیالت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهبرنامه

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 :محور شفاهی ارائه مقاالت 

 مسائل ویژه ایمنی 

 :081 -0018 -0810 -0010 -0011کد مقاالت: 

مدیرعامل شرکت آتیه جاده  : دکتر امیرعلی امینی  اعضای داوری:

 تحقیقات مرکز رییس3 سرهنگ شهریار بهزاد بصیرت/  ابریشم طالیی

 رامی صنعتی دانشگاه علمی هیات عضو3 طبیبیمسعود دکتر  /ناجا  راهور

 رییس پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه3 میربها بابک دکتر/ کبیر

 افتتاح نمایشگاه و پذیرایی 00388الی  083:8

 00388الی  00388

 

 نشست تخصصی

 مدیریت هماهنگ و یکپارچه ایمنی 

 ناجا راهور پلیس ترافیک عملیات معاون :مهماندارمحمدرضا مسئول جلسه: سردار 

معاون دفتر  3 مهندس هرمز ذاکری/  بخشیون پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانمعا،3 دکتر حمیدرضا خانکه 

مسئول پژوهشکده حمل و  3دکتر سیدغالمرضا شیرازیان /های کشورونقل و دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهایمنی حمل

مدیرکل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، وزارت بهداشت،  3نیادکتر امین صابری/و شهرسازی نقل وزارت راه

 درمان و آموزش پزشکی

 

 

 :محور شفاهی ارائه مقاالت 

 فات رانندگیپیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصاد

 0010 -0811 -0000 -08:1 -0800 -08:1کد مقاالت: 

عضو هیات مدیره 3   دکتر سیدمحمدحسین جوادی اعضای داوری:

 هیئت عضو 3 شاهین شعبانیدکتر  / مددکاران اجتماعی ایرانانجمن 

3 رییس طهماسبیدکتر سیامک  / شمال تهران نور پیام دانشگاه علمی

سعداله مهندس   / محترم مرکز مطالعات آموزش دانشگاه علوم بهزیستی

علوم قضائی قوه  توسعه دانشگاه برنامه و مدیرکل طرح و3 مرادی

 قضائیه

 

 ناهار و پذیرایی 0:388الی  00388



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 013:8الی  0:388

 نشست تخصصی 

 مسایل ویژه ایمنی

 صنعت و علم دانشگاه آهنراه مهندسی دانشکده علمی هیات عضو 3باقری مرتضی  مسئول جلسه: دکتر

 علمی هیات محترم عضو3 طبیبیمسعود دکتر / ناجا راهور تحقیقات مرکز رییس 3بصیرت شهریار بهزاد سرهنگ/ 

 کبیر امیر صنعتی دانشگاه

 :محور شفاهی ارائه مقاالت 

 های ایمنی مدل های پیش بینی و ارزیابی شاخص

 0001 -0801 -0011 -0081 -0080کد مقاالت: 

 دانشگاه علمی هیات عضو3 دکتر حمیدرضا بهنود  اعضای داوری:

 هیات عضو3 دکتر مهدی شفیعیان/ (ره) خمینی امام المللیبین

 3 محمودآبادی عباس دکتر/ امیرکبیر صنعتی دانشگاه علمی
 گیالن مهرآستان دانشگاه علمی تهیا عضو

 پذیرایی و استراحت  01388الی 013:8

 01388الی  01388

 نشست تخصصی 

  آینده در کشور ای جاده نقل و حمل ایمنی مستمر بهبود الزامات

 3 مهندس جواد هدایتیمسئول جلسه: 

 فرهنگ و اجتماعی معاون3 اله جهانیسرهنگ عین/  گران ایران3 دبیرکل سندیکای بیمهمهندس علی اکبر اولیا

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری مدیر عامل 3 مهندس ابوالقاسم ایرجی کجوری ، ناجا راهور پلیس ترافیک

 3 عضو هیئت مدیره خانه سینمامهندس شادمهر راستین/ اسالمی ایران

 :محور شفاهی ارائه مقاالت 

جایگاه اقدامات ایمنی در مطالعات ترابری درون شهری و برون 

 شهری 

 0808 -0010 -0000 -0001 -0811کد مقاالت: 

 مهندسی دانشکده علمی هیات عضو3 هبابازادعباس دکتر  اعضای داوری:

ت علمی و هیا3 عضو توکلی کاشانیعلی دکتر / تهران دانشگاه عمران

 حسن مهندس / معاون آموزشی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

3  محمدیانمهندس پوریا  / معاون دفتر آمار، ایمنی و ترافیک 3عبدوس

 قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

 003:8الی  01388

 مراسم اختتامیه
 (عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه تهرانو  کنفرانس دکتر کامبیز بهنیا )دبیر

 دکتر سهیل محمدی )رییس دانشکده مهندسی عمران پردیس فنی دانشگاه تهران(

 های فنی دانشگاه تهران(رییس پردیس دانشکدهرییس کنفرانس و ای )دکتر محمود کمره
 جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا(سرتیپ دوم پاسدار دکتر موسی امیری )

 ( شهرسازی و مسکن راه، تحقیقات مرکز رئیسدکتر محمد شکرچی زاده )

..... 



 

 

 19آبان  09روز سوم/ پنج شنبه / نفرانس حوادث رانندگی و جاده ای / چهارمین ک

 0سالن   9سالن  ساعت 

 08388الی  03:8

 کارگاه آموزشی 

 ترافیکی سوانح و سالمندان کودکان،

 یبهشت شهید درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی تهیا عضو : دکتر حمید سوری

 کارگاه آموزشی 

 کودکان ترافیکی رفتار آموزشی مدل

 ، عضو هیات مدیره مددکاران اجتماعی ایران: سیدمحمدحسین جوادی دکتر
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی: دکتر نادر رحمانی

 00388الی  083:8

 کارگاه آموزشی  

 اجرایی عملیات حین در ایمنی

 مسکن و شهرسازی رییس بخش ایمنی مرکز تحقیقات راه،: دکتر محمدرضا احدی

 کارگاه آموزشی 

 کشور هایراه ایمنی عملیاتی برنامه راه؛ ایمنی مدیریت سیستم

 المللی امام خمینی )ره(عضو هیات علمی دانشگاه بین : دکتر حمیدرضا بهنود


