
 بسمه تعالی 

 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی تطبیق سوابق  
شورای شهر بودنعضو با شرایط    

نهادها و حوزه های مرتبط با   مسولیت یا سوابق مرتبط    :
 شورای شهر  : 

 

 *******************************  *******************  

 عضو شاخه مهندسین جمنا  •
 تهران جمنا 13عضو منطقه   •
 عضوناظر شورای نگهبان  •
 .... و •
جز نفرات برگزیده یاران انقالب   1396درسال  •

خدمت  درمناطق تهران بوده ودر فهرست اولیه 
قرار داشته ، که نفراتی  شهر تهران یانتخابات شورا

 که دیر تایید شدند، جایگزین وی شدند. 

 
 فعالیت سیاسی اجتماعی 

 

 1392الی  1388عضو تدوین مقررات ملی ساختمان  •

 1389و  1388 راه ناظر دو پروژه تحقیقاتی وزارت •

 وزارت راه برگزیده جشنواره ساختمان مرکز تحقیقات  •

 
 وزارت راه وشهرسازی  ❖

 

  شهرداری  ❖ تاکنون  1377مهندسین ناظر شهرداری تهران عضو  •

 1396کاندیدای شورای اسالمی شهرتهران  •
 1396 تدوین راهبردهای شهری برای شهرتهران •
تهران  13دبیر شورای محالت یاران انقالب منطقه  •

 1397و  1396

 
 شورای شهر ❖

 

 1376 دارای پروانه پایه یک نظام مهندسی ساختمان •
 تاکنون 

سازمان نظام مهندسی   ❖
 ساختمان 

 

  نظام برنامه ریزی شهری  ❖ 1377الی  1372مدیر مرکز مطالعات مهندسی سپ  •

مدیر عامل شرکت مهندسی طرح  واندیشه معماری  •
 1382الی  1380

 1384مدیر عامل شرکت مهندسی فجر کوهستان  •

 1371مدیر فنی شرکت مهندسین مشاور سلمان شمس  •
 1373الی 

الی   1372مدیر فنی شرکت مهندسی کوشا پایدار  •
1374 

 1379مدیر فنی شرکت خانه  •

 1394ایرانیان  نجلی مهرمعاون فنی شرکت هلدینگ  •

برگزیده مهندس نمونه کشوری در جشنواره ملی   •
 1387مهندسی 

 و.....  •

 
 
 
امور مهندسی و مشاوران   ❖

و پیمانکاران ساختمانی  
 سازمان مدیریت 

 

 1393مشاورفنی شرکت آب نیرو  •

 1394تالیف کتاب تاسیسات ابرسی شهری ....  •

  مهندسی آب و سد ❖

 دبیرعلمی همایش  •

 دبیرعلمی همایش  •

  



 دبیر علمی همایش  •

 ارایه دهها مقاله علمی در نشریات علمی و همایشها  •

امور علمی و پژوهشی  ❖
و   یشهرسازحوزه 
 ی معمار

 تاکنون  1385تدریس در دانشگاه از  •

استاد راهنما و مشاور دهها پایان نامه دانشجویی  •
 درحوزه های معماری 

 1394برگزیده استاد نمونه دانشگاه  •

 تاکنون   1393از  عضو سازمان بسیج اساتید •

 
 امورآموزش  ❖
 شهرسازی و معماری   ❖

 
 
 

 

عنوان کتاب معماری و  سی وسهتالیف و نشر  •
 شهرسازی 

  امور ترویج مباحث عمران ❖

 دارای پروانه مجری ساخت  •

 اجرای تعدادی پروژه ساختمانی  •

 مدیرعامل شرکت ساختمانی فجرکوهستان  •

 
 امورساخت و ساز ❖

 

 

طراحی دهها واحد مسکونی و مجتمع های مسکونی و  •
 اداری و مسجد

  امور طراحی مهندسی  ❖

دبیر شورای اندیشه ورز معماری و شهرسازی ژرفا  •
 1397و  1396

  عمران امور اندیشه و  ❖

 انجام دو مطالعات روستایی  •

 بررسی سه طرح هادی روستایی •

 طراحی چندین خانه روستایی و مسجد روستا •

 
 امور روستایی  ❖

 

کارشناس رسمی قوه قضاییه در رشته راه و ساختمان  •
 تا کنون  1385از 

 انجام امور چندین کارشناسی درمحاکم قضایی  •

 
 امور قضایی حوزه عمران ❖

 

تجلی  عضو کارگروه اقتصادی شرکت هلدینگ  •
 1394مهر

تالیف کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی   •
1392 

 
 حوزه اقتصاد و مهندسی  ❖

 

 1394معاون فنی امورمساجداستان البرز از  •
عضو هیات امنای مسجد جامع جعفریه تهران نو از  •

1384 
و  1396معاون مهندسی ستاد عتبات عالیات سوریه  •

1397 
تدوین کتاب مسجد و حسینیه در آیینه قوانین و مقررات  •

 1398جهاددانشگاهی ، 
 1398تالیف کتاب مبانی طراحی مساجد  •

 
 
 
          امور عمران مساجد  ❖

 و بقاع متبرکه

 

تا   1384معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور  •
1388 

 1396الی  1393عضو انجمن علمی پدافند غیرعامل  •

 در شهرسازیگواهی مربی پدافند  •

 1395تالیف کتاب مدیریت شهری و مدیریت بحران  •

 
 
      مدیریت بحران شهری  ❖

 و پدافند 

 

 کنون تا  1391وهش مهندسی ناجا ژعضوشورای پ •

 83الی  1380دبیرشورای تصویب نقشه های سپاه  •

 1395وزارت دفاع استقرار مجری طرح جامع  •

 
      اموردفاعی و انتظامی  ❖

 و عمران

 



 مهندسی دفاعی ارایه چندین مقاله  •

 تا کنون  1386عضو سازمان بسیج مهندسین از  •

 1394و  1393رییس کانون معماری بسیج مهندسی  •
 و.. •
 عضوبسیج اساتید کشور  •

 بسیج  ❖
و   یمعمار  ،و عمران
 ی شهرساز

 

 1365 –تحصیل در رشته مهندسی معماری پیوسته  •
 1372الی 

پایان نامه دکتری : راهبردهای دفاع غیرعامل در طرح  •
 جامع شهر

 
 تحصیل در رشته مرتبط   ❖

 

 بازدید گروهی از دهها پروژه عمرانی درحال اجرا  •
 همکاری با برخی شهرداریها  •

استادراهنمای چندین پایان نامه با موضوعات معماری  •
 شهری و 

 1391طراحی شهری ....  تالیف کتاب  •

 1394فاضالب شهری....   تالیف کتاب •

 1396محاله امن و پایدار  تالیف کتاب •

 
 
 امور شهری ❖

 

تالیف کتاب شهرسازی ومعماری اسالمی در آیینه   •
 1398 ، جهاددانشگاهی،قوانین و مقررات

 و ارایه چندین مقاله  •

                اسالمیمسایل شهرسازی  ❖
 و معماری اسالمی 

 

 ناظر برخی پروؤه های ساختمانی و عمرانی •

ناظر بعثه رهبری در امورساختمانهای حج و عتبات  •
   1395الی  1389

•  

 
 امورنظارت در  ❖

 شهرسازی   معماری و

 

 ثبت اختراع سیستم ساختمانی با صفحات کشویی  •

 ثبت اختراع رادیاتورقرنیزی ساختمان  •
•  

  خالقیت و مهندسی   ❖

   

http://javadfesharaki.blog.ir/page/Resumes 
 

درج مشروح سوابق در پایگاه گنجینه 
 فشارکی ها قابل رویت می باشد : 

 

   

 *******************************  *******************  
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 بسمه تعالی 

1340 ریخ تولد :دکترسید جوادهاشمی فشارکی       تا  خانوادگی:نام و نام   

 عضو نظام مهندسی ساختمان : کارشناس پایه یک                    13383 -  10-10  

 عضو مرکزکارشناسان قوه قضاییه  :کارشناس رسمی شماره رایانه 28885 / 50

 تحصیالت: - 1

  سال اخذ مدرک  عنوان مدارک  مقطع تحصیلی  ردیف 

 - 1370 معماری کارشناسی 1

 1375 معماری کارشناسی ارشد  2

پایان نامه  

درخصوص طراحی  

هزار  5مرکز محله 

 واحدی 

 1392 مدیریت راهبردی دکتری  3

رساله درخصوص  

راهبردهای طرح 

 جامع شهرپایدار 

 کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته راه وساختمان 

 عضو ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان  

 :هنمودافتخارات کسب  - 2

ردی 

 ف 
سال  -عنوان    لوح تقدیر تصویر  مناسبت  



1 

 دانشجوی نمونه کشوری 

در مقطع ارشد    

1372 

 روز دانشجو 

- 

 وزارت علوم 
 

 

2 

 دانشجوی نمونه کشوری  

 در مقطع دکتری 

1389 

 روز دانشجو 

- 

 وزارت علوم 

 

 

 

3 
 مهندس نمونه کشوری   

1387 

 روز مهندس 

جشنواره ملی  

 مهندسی

-  

چهار سازمان نظام  

 مهندسی

 

 

4 

   کیرتبه در رشته گرافکسب 

 

1389 

  یجشنواره مل نیم25

دانشجویان   قرآن

 کشور 

 

 وزارت علوم 

 



5 
 استاد نمونه  

1392 

  12روزاستاد 

 اردیبهشت 

 

امام حسین )ع(  دانشگاه  

 

6 
 پژوهشگر برتر 

1392 

سومین جشنواره  

جهادگران علم  

 وفناوری

 

بسیج علمی، پژوهشی  

 وفناوری

 

7 

استان   استاد برتر کسب عنوان  

 تهران

1396آذر  27   

جشنواره  

 شهیدطهرانی مقدم 

 

بنیاد ملی 

وسازمان بسیج    نخبگان

 علمی پژوهشی وفناوری

 

8 
 نام آور دانشگاه 

1389 

جشنواره نام اورران  

 پنجاه سال دانشگاه
 دانشگاه شهید بهشتی 

 



9 

 برگزیدهلف وم

 1399اسفند11 

 

  دوره پانزدهمین

 سال کتاب جشنواره

قلم  اهل  
 

 

10 

 

 –قم  رتبه اول دهیبرگز

 1399اسفند14

1399 

جشنواره   نیششم

- ابوذر  یارسانه  

 
 

11 
–  رنامهیتقد افتیدر  

اسفند  20 1399   

شورای پژوهش  

   مهندسی ناجا
 

 

 :    علمی سوابق   - 3

تا تاریخ  –از تاریخ  عنوان   ردیف   سمت  مکان  

1393 - 1391 مدیر گروه طراحی   1  
دانشگاه امام  

 حسین ع
 مدیر گروه 

1394-1395 رییس کانون معماری   2  رییس  بسیج مهندسی  

پایان نامه    52استاد راهنما ومشاور  3 تا کنون  1386   استاد چند دانشگاه 

تا کنون  1386 مدرس دانشگاه 4  استاد چند دانشگاه 



مقررات ملی ساختمان  21عضو تدوین مبحث   5  1386 - 1389  
مرکز تحقیقات 

 ساختمان 
 عضو  

6 
دومین همایش ملی معماری پایدار وتوسعه  

 شهری 
17 /12 /1393  دبیر علمی  قم  

1395  -1390 تدریس درس طراحی   7  
دانشگاه امام  

 حسین ع
 استاد

1393-1394 تدریس درس طراحی معماری کارشناسی ارشد  8   دانشگاه پیام نور  

   1396-1397 مدیرهیات اندیشه ورز معماری وشهرسازی  9
مرکز مطالعات  

 راهبردی ژرفا 
 دبیر 

 1396 طراحی خانه های دومنظوره   10
دانشگاه امام  

 حسین ع
 استاد راهنما 

 1395 طراحی  معماری مجتمع خدمات بین راهی اراک 11
دانشگاه آزاد  

 اراک 
 استادراهنما 

12 
با    ی الرمعماردانشکده هنر و معماری طراحی  

   ایرانی –اسالمی    یمعمار کردیرو
1396 

دانشگاه ازاد بندر  

 عباس
 استادراهنما 

13 

طراحی معماری پارک محله دومنظوره دراقلیم  

گرم وخشک با رویکرد دفاع غیر عامل)نمونه  

موردی طراحی پارک محله هسته مرکزی شهر  

   قم(

1396 
دانشگاه امام  

 حسین ع
 استاد راهنما 

14 
)  طراحی معما ری مرکزمخابرات  استان یزد 

 درمرحله تصویب ( 
 استاد راهنما  دانشگاه ازاد تفت  1396

15 
  یاردوگاه مجموعه اموزش معماری   یطراح

 چندمنظوره شهردماوند 
1398 

دانشگاه امام  

 حسین ع
 استاد راهنما 

معماری پردیس پادگان آموزشی طراحی   16  1398 
دانشگاه امام  

 حسین ع
 استاد راهنما 

17 

و   یز یدر برنامه ر رعاملی مالحظات دفاع غ

  یستیترور دات یدر برابر تهد  یشهر   تیریمد

:شهرکرمانشاه( ی)مطالعه مورد  

1399 
دانشگاه امام  

 حسین ع
 استاد راهنما 



    و.... 18

علمی   همقال دهها ارایه .  8139تا   1386   
نشریات  

 وهمایشها
 

 

 :  اجراییسوابق  -4

 عنوان   ردیف 
تا   –از تاریخ 

 تاریخ 
  مکان 

1372-1370 کارشناس و طراح فنی    
شرکت مشاور  

 شمس 
 

شرکت  مدیر فنی 1  2137- 1373  

  شرکت

   مهندسی

  پیدار 

2 
مدیر مدیریت فنی مجری طرحهای 

 عمرانی  
1380- 1384  

مجری  

طرحهای  

 عمرانی 

 

3 

 مدیرعامل 

شرکت مهندسین مشاور طرح واندیشه 

 معماری 

1382و  1381  
شرکت  

 مهندسی 

 

1388 - 1384 معاون فنی سازمان پدافند غیر عامل   4  
سازمان پدافند  

 غیر عامل 

 

5 
مجری طرح جامع استقرار نیروهای 

 مسلح 
1389-1388  وزارت دفاع  

 



اب نیرو فنی شرکت مشاور 5  1394-1393  
معاونت فنی  

 آب نیرو 

 

مهندسی   هلدینگ مشاور فنی شرکت 6  1393 - 1394  
شرکت تجلی  

 مهرایرانیان 

 

1394-1395 رییس کانون معماری اسالمی  7  
سازمان بسیج  

 مهندسی 

 

"قم " مدیر مرکز مطالعات  8  1394- 1395  خاتم االنبیا  

 

1396-1397 مدیر مرکزمعماری وشهرسازی اسالمی   9  

مرکزمعماری  

وشهرسازی  

 اسالمی ژرفا 

 

عالیات سوریه معاون مهندسی عتبات   10  1398-1397  
ستاد عتبات  

 عالیات 

 

1398-1399 معاون مهندسی  محور مقاومت  11  سوریه  

 



 

 برخی ازفعالیتهای علمی  برجسته : -5

رد 

 یف 
سال -سمت   عنوان    مکان  

 تحقیق و ثبت اختراع رادیاتور قرنیزی   1
 مخترع 

 اذر   1383     

اداره ثبت  

مالکیت  

 صنعتی 

 

 پل پیش ساخته سربع النصب 2
 مخترع 

1384 

اداره ثبت  

مالکیت  

 صنعتی 

 

وسیله میوه چین  سردرخت ی بدون   3

 اسیب دیدن  میوه 

 مخترع 

1384 

اداره ثبت  

مالکیت  

 صنعتی 

 

 بادگیر پیش ساخته متحرک  4
 مخترع 

1384 

اداره ثبت  

مالکیت  

 صنعتی 

 

تحقیق و ثبت اختراع سیستم پیش   5

 ساخته با صفخات کشویی 

 مخترع 

1386 

اداره ثبت  

مالکیت  

 صنعتی 

 



دومین همایش معماری پایدار    6

 وتوسعه شهری  

 دبیر علمی

   اسفند 1393
 قم 

 

 اولین همایش ملی پدافندغیرعامل  7
 دبیر علمی

 ابان 1395
 وزارت کشور 

 

 همایش ملی  معماری موزه های دفاع مقدس  8
 دبیر علمی 

  1395اسفند 

باغ موزه  

 دفاع مقدس 

 

 دومین همایش ملی پدافندغیر عامل  9
 دبیر علمی

 ابان 1396
 وزارت کشور 

 

مسابقه ملی طراحی سرپناه حادثه   10

 دیدگان ،  

 داور مسابقه 

 27 تیر 1397

مرکز معماری  

 اسالمی  ،

 

11 
پاسداشت چهل سالگی انقالب 

اسالمی درحوزه زیرساختهای 

 کشور  

 کمیته دبیر

 - 6 مرداد 1397
 شرکت مترو 

 

12 
نشست گفتمان ی »نقد و ارز یابی   

نظام آموزش معماری و شهرسازی 

 کشور با رویکرد  هویت ی«  ، ، 

 دبیر نشست 

 14 شهری ور 1397    

باغ موزه دفاع  

 مقدس

 

13 
     پاسداشت چهل سالگ ی  انقالب  

اسالمی درحوزه روستاها  

 وعشایر       

 دبیر کمیته 

 14 مهر 1397

روستای  

 گلحصار

 



13 
نشست »هم اندی شی  نهادهای  

مسول در حوزه معماری وشهرسازی  

 با رویکرد هویتی «   

 دبیر نشست 

 25 مهر 1397

باغ موزه دفاع  

 مقدس

 

14 

همایش  ملی  شهرسازی  معماری 

 ومدیریت شهری اسالم ی ای رانی  

 

        دبی ر  علمی

 اسفند  1397   
 تهران

 

  گردهمایی مخابرات لشکر  27 15
 دبیر مراسم 

 22 ابان 1399
 تهران

 

16 
 دبیر هیات داوران  

 مسابقه طراحی جنه البقیع 

 دبیر مسابقه 

 خرداد 1400
 تهران

 

17     

 6- تالیفات 

ردی 

 ف 
کتاب   عنوان  سال نشر  –  ناشر   تصویر جلد  توضیحات  

1 

 طراحی شهری  

 از منظر دفاع غیرعامل 

 

 انتشارات بوستان حمید 

1390 
 

 

2 

مبانی طراحی و ساخت فضاهای  

 امن  پناهگاهی 

 

سازان انتشارات نخبه  

1390 

 

کسب رتبه برترین در چهارمین 

جشنواره انتخاب برترین های 

پژوهش ونوآوری در حوزه  

   1390/ 9/  21   -مدیریت شهری 

و برگزیده رتبه دوم هشتمین  -

دوره کتاب سال اهل قلم در  

   1391تیرماه



3 

 طراحی  

 تاسیسات آبرسانی شهری 

 

 انتشارات تایماز 

1393 
 

 

4 

 طراحی  

 فاضالب شهری 

 

انتشارات عمارت پارس با 

همکاری انتشارات جهان جام 

1394-جم  

 

 

5 

 مبانی طراحی 

فضای سبز پایدار     

 

انتشارات مرکز تحقیقات  

 کاربردی مهندسی ناجا

1395 

 

 

6 

 طراحی فضاهای  

 بازومحوطه های شهری 

از منظر امنیتی     

 

انتشارات مرکز تحقیقات  

 کاربردی تحقیقات ناجا

1395 

نقدیرنامه از مرکزتحقیقات ناجا  

1396 

 

7 

 طراحی معماری  

 بیمارستان صحرایی  

 در شرایط بحران  

 

 انتشارات قرب 

1395 
 

 



8 

 مبانی طراحی  

داده امن  مرکز  

) دیتا سنتر(     

 

 انتشارات نخبگان 

  1395  
 

 

9 

 طراحی  

های فضاهای زیرزمینی  ورودی  

 

 

 انتشارات گوی 

1395 
 

 

10 
 مبانی طراحی 

ایستگاه راه آهن    

انتشارات دانشگاه  جامع امام 

- حسین ) ع(.  

1395 

 

 

11 
 طراحی  

 پاالیشگاه ایمن  

 انتشارات فارسیران 

1395 
 

 

12 
 مبانی طراحی  

 مرکز محله پایدار و امن 

27انتشارات بعثت   

1396 

سیزدهمین  اولرتبه  دهیبرگز

کتاب سال اهل قلم در   جشنواره

1397رماهیت  

 

13 
 مبانی معماری  

 مساجد

 انتشارات وانیا

1396 
 

 



14 
 مبانی نظری 

معماری    

 انتشارات وانیا

1396 
 

 

15 

معماری وشهرسازی          

اسالمی در آیینه قوانین  

 ومقررات  

 انتشارات جهاد دانشگاهی 

1397 
 

 

16 
 مبانی  

 طراحی مساجد

انتشارات مرکز رسیدگی به 

 امورمساجد استان البرز 

 1398  

 

 

16 
 مبانی طراحی 

اردوگاهها و مقرهای نظامی    

 انتشارات جهاد دانشگاهی 

1398 
 

 

18 

 مسجد وحسینیه 

 در آیینه 

قوانین ومقررات    

 انتشارات جهاد دانشگاهی 

1398 
 

 

19 

صحن  شکوه معماری اسالمی در

نجف حضرت زهرا )س(   

 

 انتشارات وانیا 

1398 
 

 



20 
   ی اصول طراح

   میهمساز با اقل

 انتشارات جهاد دانشگاهی 

1398 
 

 

   در مرحله انتشار سه عنوان   
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