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نامه جمشيد سياوشمعرفی 
Axfordcertاز   DBAدارای مدرک دکترای مدیریت  Universal Academy

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی عمران عمران از دانشگاه آزاد واحد کاشان

انپروانه پایه یک در شاخه طراحی و نظارت  و اجرا ء نظام مهندسی ساختمان اصفه

برای پروژه میدان استقالل اصفهان  2016تعالی کیفی تا مرحله  اخذ لوح تقدیر خشت طالیی تهران سال 

انجمن بتن ایران برای پروژه میدان استقالل اصفهان96و تندیس طرح برتر بتنی سال لوح تعالی کیفی تا مرحله اخذ 

اصفهان( ع)برای پروژه میدان امام علی 2015تقدیر خشت طالیی تهران لوح تعالی کیفی تا مرحله اخذ 

به مناسبت بزرگداشت روز مهندس1396در سال مهندس برتر کشور 

اطالعات پرسنلی
عمرانكارشناسي عمران ـ  دکترای مدیریت اجرایی  / آخرین مدرک تحصیلی جمشید سیاوش نام و نام خانوادگی

كاشانآزاد اسالمي واحد دانشگاه /    Axfordcert
Academy

دانشگاه محل تحصیل 1347 تاریخ تولد

معاون فنی و اجرایی تعاونی مسکن جهادگشاورزی قبلیسمت  اصفهان محل تولد 

سوابق تحصیلیشرح

کشور تاریخ اخذ مدرک نام دانشگاه یا موسسه ه تحصیلیرشت تحصیلیمدرک

ايران 1366 اشرفي اصفهان هنرستان ساختمان ديپلم فني

ايران 1372/8/15 آزاد اسالمي واحد كاشــاندانشگاه عمــران كارشناسي

ایران 2017-2018 (مدیریت ساخت)آکسفوردسرت مدیریت اجرایی دکترا



مهارتها و توانمندیها
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مدیریت ستادی و عملیاتی شرکتهای انبوه سازی ، پیمانکاری و مشاور  

محاسبات ، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی

سازماندهی ، نظارت و مدیریت پروژه های عمران شهری  

...مسلط بر ضوابط و مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های راه و پل و 

تسلط کامل بر قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کلیه فهارس بهاء

مدیریت ریسک ، مدیریت ایمنی و مسئولیت اجتماعی پروژه های عمرانی

وشمسلط بر کلیه ضوابط ساخت و ساز شهری، طراحی داخلی و قوانین مرتبط با فر

مهارتهای خاص

پسصندوقه ای،كشيدهپس،ساختهپيش،درجاريزعرشه هایباسازیپل،همسطحغيرتقاطع های،شهریبزرگراه های:پروژه هاینظارتواجرا

عمليات،بزرگسايتهایسازیمحوطه،راهسازی،متروايستگاههایوتونلها،شهریزيرگذرسازه  های،ريزیشمعوحفاریعمليات،كشيده

ويژههایساختمانكارینازك(سازیبرج)بلندساختمانهایاجرای،فلزیوبتنیساختهپيشقطعاتنصب،كوهستانیبرداریترانشهوراهسازی

نظيرمیعموافزارهاینرمباآشنائی،شهریفاضالبوگازوآبانتقالخطوطاجرای،باندوراهوبرآوردابنيهومتره(..وبيمارستانوهتلها،بازارها)

OfficeوAutocad.
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ليست پروژه ها و سوابق کاری

سوابق استخدامی

نام پروژه یا فعالیت سمت  نام شرکت پایان شروع

پروژه های ساختمانی سپهر، درخشان ، 
تابان

معاون فنی و اجرایی تعاونی مسکن جهاد 
کشاورزی تا کنون 99/

ابر پروژه مجموعه پل ها و میدان استقالل 
همسطحپل غیر 8اصفهان شامل 

سرناظر مهندسین مشاور هگزا 98/12/29 95/2/12

(  ع)پروژه احیاي میدان تاريخي امام علی 
پارکینگ طبقاتی و -1: اصفهان و همزمان

تعریض دو پل در -2احداث خیابان باغ گلدسته 
اصفهانطرفین پل بزرگمهر 

سرناظر مهندسین مشاور هگــزا 95/2/11 88/4/1

احداث جاده -2احداث بزرگراه آزادگان     -1
احداث باند دوم جاده -3قهرود   -قمصر
دستگاه 5احداث -4اردستان     –اصفهان 

اصفهانپل در محدوده 

مدير نظارت بر 
پروژه ها

مهندسین مشاور طرح 
آفرينان 88/4/1 86/3/1

احداث سازه زيرگذر و ايستگاههاي مترو خط 
خمینیامام –کاوه 

معاون و جانشین 
رئیس كارگاه شركت دي 86/3/1 85/8/1

احداث بزرگراه میرزا كوچك خان و مجموعه 
سهرورديپلهاي وحید و میدان 

سرناظر سازمان عمران شهرداري 
اصفهان 85/8/1 84/8/1

اصفهاناحداث بزرگراه غرب  سرناظر مهندسین مشاور هگــزا 84/7/30 81/9/1
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ليست پروژه ها و سوابق کاری

در سپاهان شهر واحد مسكونی20احداث  رئیس كارگاه
تعاونی مسكن هیئت مدیره  

اساتید دانشگاه صنعتی 
اصفهان

77/9/10 77/8/15

انبوه سازی مسكن غرب شهر بهارستان مدیر پروژه شركت دیسمان 76/12/30 75/3/5

واحد مسكونی1000نظارت بر اجرای عملیات ساخت  ناظر سازمان مسكن و شهرسازی 
اصفهان 75/3/4 73/2/21

ساخت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان معاون كارگاه شركت تهران االستیك 73/2/20 70/8/15

طراحی و ترسیم نقشه ها و نظارت بر اجرای عملیات 
ساخت بیمارستان الزهرا كارمنددفتر فنی دفترفنی دانشگاه علوم 

پزشكی اصفهان 70/8/15 68/1/15

سوابق استخدامی

نام پروژه یا فعالیت سمت  نام شرکت پایان شروع

احداث برجهاي پزشكان در خیابان هزارجريب رئیس كارگاه شركت صفابام 81/8/30 81/3/1

احداث بازار الماس كیش مدير پروژه شركت الماس كیش 80/6/1 78/12/1

انرژي اتمي اصفهان zpp محوطه سازي سايت رئیس كارگاه شركت صنايع فراگیر  78/8/30 77/9/10
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شرح دوره های آموزشی و شرکت در سمینارها

محل نام دوره محل نام دوره

شهرداري اصفهان
آئین نامه روسازي آسفالتي راههاي 

(234نشريه )ايران 
سازمان نظام 

مهندسي اصفهان تكنولوژي و طرح اختالط بتن

Tehran
First World Managers Forum

وزارت راه و ترابری ارزیابی صالحیت حرفه ای مهندس ناظر

مرکز آموزشی علوم 
رایانه ای بهاکو

(MSP)کنترل پروژه  همایش علمی 
تخصصی انجمن بتن 

ایران نمایندگی 
اصفهان

کنترل کیفیت بتن

دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران

کنفرانس بین المللی مجمع جهانی 
مدیران شرکت مدیریت سود و 

بهره وری پایدار طراحی و مدیریت قراردادها در پروژه ها

همایش علمی 
تخصصی انجمن بتن 

ایران نمایندگی 
اصفهان

تاثیر استفاده ترکیبی از مواد مکمل 
سیمانی بر خواص بتن همایش علمی 

تخصصی انجمن بتن 
ایران نمایندگی 

اصفهان

خصوصیات بتن های توانمند و پرمقاومت و 
ضرورت کاربرد آن در صنعت ساختمان

همایش علمی 
ن تخصصی انجمن بت
ایران نمایندگی 

اصفهان

مقاوم سازی و بهسازی سازه های     
FRPبتنی با کامپوزیت های  سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی
کنفرانس بین المللی مجمع جهانی مدیران 

)MBA(

د شرکت مدیریت سو
و بهره وری پایدار

سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه همایش علمی 
تخصصی انجمن بتن 

ایران نمایندگی 
اصفهان

چالش ها و قابلیت استفاده از بتن خودتراکم

همایش علمی 
تخصصی انجمن بتن 

ایران نمایندگی 
اصفهان

و 2800استاندارد 4تغییرات ویرایش 
تاثیر آن در طراحی سازه های بتن آرمه مرکز مطالعات 

تکنولوژی دانشگاه 
صنعتی شریف 

نمایندگی اصفهان

مستندسازی فنی در پروژه ها

همایش علمی 
تخصصی انجمن بتن 

ایران نمایندگی 
اصفهان

کاربرد افزودنی های نوین در بتن همایش علمی 
تخصصی انجمن بتن 

ایران نمایندگی 
اصفهان

HSCبتن با مقاومت باال 

موسسه آموزش 
عالی آزاد فن آوران 

حکیم

ایهتحلیل تکنیکال مقدماتی بازار سرم
مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی همایش روز بتن ایران



دستاوردهای برتر
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لوح و تندیس طرح 
96برتر بتنی سال 

ی انجمن بتن ایران برا
ل پروژه میدان استقال

اصفهان

لوح تقدیر خشت 
طالیی تهران سال 

برای پروژه 2016
میدان استقالل 

اصفهان

لوح تقدیر خشت 
2015طالیی تهران 

برای پروژه میدان 
( ع)امام علی 
اصفهان



شرح تجربیات کاری

هزار متر مربع با هدف سامان دهی ترافیك، 650پل غیر همسطح در چهار تراز ترافیكی با عنوان ابر پروژه میدان استقالل اصفهان با مساحت بالغ بر 8نظارت بر اجرای -1
كاهش بار ترافیكی و ایجاد دسترسی های مستقیم و ایمن، با سرعت طرح باال، در محل ورودی استراتژیك شهر اصفهان

هزار مترمربع زیربنای سازه های شهری و فضاهای تجاری ؛ ساخت 110مترمربع فضای داخلی و حدود 22000به مساحت ( ع)نظارت بر ساخت فاز دوم میدان امام علی -2
هزار متر 17وشیده قدیمی ، نظارت بر اجرای موتورخانه و سیستم های سرمایشی و گرمایشی جهت سالن های سرپ( آجری ) و ابداع سقفهای فایبر گالس نسوز با طرح سنتی 

سال5مربعی در طی 
ری، شمع ، تابلیه های مدوالر ، نصب قطعات پیش ساخته با قالببندی االستوم1402مترمربع شامل حفاری و شمع ریزی 23000نظارت بر اجرای سازه زیرگذر به مساحت -3

انجابجائی كلیه تاسیسات شهری همزمان با اجرای پروژه و حفظ ایمنی تردد عابرین پیاده و وسائط نقلیه در قلب كارگاه میدان امام علی اصفه
نظارت بر -5در محور باغ گلدسته و اجرای سازه بتنی در تراز زیر آب های زیرسطحی و اجرای همزمان پروژه در آب خیابان سازی و پاركینگ طبقاتی در زیر آن-4

اجرای دو پل در طرفین پل بزرگمهر به صورت عرشه صندوقه ای درجا ریز پس كشیده
د متر در محدوده پل وحید تا بزرگراه اقارب پرست شامل بزرگراه میرزاكوچك خان، میدان سهروردی، بزرگراه شهی8500نظارت بر احداث بزرگراههای شهری بطول -6

الب این محدوده  ، پل اقارب پرست و ساخت مخازن بتنی ، خطوط انتقال آب و فاض(ارتباط شهرک امیرحمزه و شهرک ولیعصر ) حبیب اللهی، پل بلوار كشاورز، پل مفتح 
شهری

احداث -8مترمریع 3400متری با استفاده از قطعات پیش ساخته صندوقه ای پس كشیده به مساحت 60اجرای تعریض پل وحید بر روی رودخانه زاینده رود با دهانه -7
cut and coverمتر به روش 2200سازه های زیرگذر و ایستگاههای مترو بطول 

اجرای جاده -10مترمربع 1500مترمربع و همچنین با قطعات پیش ساخته تیر و دال به مساحت 8000به مساحت top and downساخت پلهای درون شهری به روش -9
كیلومترپل سازی و ابنیه فنی راه مربوط به آن80های برون شهری بطول 

مترمربع در شهر اصفهان37000طبقه به مساحت 16ساخت اسكلت بتن آرمه دو برج مسكونی -11
مترمربع و همچنین احداث دانشكده پردیس 7500واحد تجاری به مساحت 212اجرای اسكلت فلزی ، سفت كاری و نازک كاری و نصب تجهیزات مجموعه تجاری با -12

در جزیره كیش
عملیات ترانشه برداری سنگی در مدت یك سال % 35مترمكعب با 540000انرژی اتمی اصفهان با حجم بالغ بر zppاجرای عملیات خاكبرداری و خاكریزی سایت -13
مه با واحد آن بصورت قطعات پیش ساخته بتنی در شهر جدید بهارستان و اجرای ساختمانهای اسكلت بتن آر1000واحد مسكونی كه حدود 1200نظارت بر اجرای -14

......مترمربع و 50000كاربری آموزشی و درمانی با زیربنای تقریبی 
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سمينارها و آموزش/ تحقيات / تسلط بر آئين نامه های ملی
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قوانین و مقررات

كاربهداشتوفنيحفاظتنامه هايآئینگانه33مباحث-2ساختمانمليمقرراتگانهبیستمباحث-1

عمومي كارهايوفنيمشخصات-1014نشريهراهعموميومشخصات فني-3كارقانون85مادهموضوع

وزارتمتر8دهانهتاپلهايتیپنقشه هاي-1616 نشريهراهطرح هندسينامهآئین-555نشريهساختمان

مجموعه-8ساختمانكنترلومهندسينظامقانون33و27مادهنامه هايآئین-837نشريهترابريوراه

قراردادهايدرپروژه هابیمهدستورالعمل-9(..واراضي،آپارتمانهاتملك،مستاجرومالك)امالكقوانین

نشانيآتشدستورالعملهاي-11مشاورهخدماتقراردادهايهمسانعموميشرايط-10پیمانكاري

تحقیقات و پژوهشها

(Formliners)دارطرحبتنهايجهتاالستومرهاازاستفاده-

(Stains)بتنينماهايدر(BIS)آبيپايهرنگهايازاستفاده-

شرح دوره های آموزشی و شركت در سمينارها

:اخذ مهندسی پايه يك نظارت و محاسبات و اجرا سازمان نظام مهندسی در دوره های ذيل

وگودبرداري-4ساختمانبرواردهبارهاي-3بتنيسازهطراحيدرويژهنكات-2فوالديسازههايطراحيدرويژهنكات-1دورههايشاملعمرانرشتهمحاسبات

شمعوگستردهپيطراحيوژئوتكنيك-5نگهبانسازههاي

-4شهرداريوشهرمربوطقوانينمجموعه-3اجرائيضوابطوساختمانيمصالح-2سازيمقاوموفوالديسازههايدراتصاالت-1:دورههايشاملاجراونظارت

اموروكارقوانينمجموعه-7قراردادهاوحقوقيوكيفريومدنيقوانينباآشنائي-6تروماوكاربهداشتوايمني-5مدنيمسئوليتومهندسيبيمههايانواعباآشنائي

.اجرائينامهآئينومهندسينظامقانونوادارينظامات-11تفصيليطرحوشهرسازيقوانينمجموعه-10فرهنگيميراث-9بناييمصالحباساختمانهاي-8اجتماعي

مالياتيقوانينمجموعه-12



مجوزها و تایيد صالحيتها
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مدارك علمی و تخصصی



تقدیر نامه ها
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سمينارهای علمی و 
تخصصی



مهندس برتر 
کشور در 

1396سال 
به مناسبت 
بزرگداشت 
روز مهندس
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