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 معمارمحمود جاللیان مهندس 

: پیشینه تحصیلی

  ( 1980/1359)فوق لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا
  ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه ایالتی تگزاس، آرلینگتن برنامهدوره فوق لیسانس 

(1983/1362 )
  تکنولوژی بریتیش کلمبیا، ونکوور انستیتودوره تخصصی کدهای ساختمانی آمریکای شمالی از 

(2004/1383 )

: عضویت در انجمن های تخصصی و پروانه های شغلی

 ( 1984/1363)پروانه اشتغال به کار در رشته معماری از وزارت مسکن و شهرسازی
  پروانه تشخیص صالحیت به عنوان کارشناس حقیقی خدمات مشاوره معماری جهت بخش

( 1993/1372)خصوصی و دولتی از سازمان برنامه و بودجه 
  ( 2000/1379)عضو کانون مهندسی ایران در رشته معماری

: پیشینه تدریس

 ( 1372-74()1993-95) تدریس طراحی فنی در دانشکده معماری دانشگاه آزاد تهران
  ( 1374-76()1995-97)تدریس طراحی فنی در دانشکده معماری دانشگاه یزد

 :در یک نگاهتجارب کاری 

 سال در ایران و کانادا را در یک جمع 40حاصل کار و تجربه مستمر در زمینه های مختلف معماری به مدت 
 :بندی کلی می توان به صورت زیر خالصه نمود

  100 پروژه گوناگون مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و فرهنگی که نزدیک به   120طراحی بیش از 
 .پروژه به مرحله اجرا رسیده است

  80مدیریت پروژه و مسئولیت طراحی و هماهنگی بین بخش های مختلف مهندسی برای نزدیک به 
 .پروژه گوناگون

  طرح کوچک و بزرگ در بخش دولتی و 40نظارت عالیه و نظارت دائم بر مراحل مختلف اجرای حدود 
 .خصوصی

  طرح از پروژه های طراحی شده به وسیله خود 35مدیریت کارگاهی و اجرای کامل نزدیک به 
 .آرشیتکت
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 گاه شمار پیشینه کاری

 

 : تاکنون1380 / 2001آمریکا و کانادا از 

 .لطفا برای دیدن نمونه کارها به پرونده پیوستی مراجعه کنید

   بنیان گذار و مدیر عامل شرکت Sepkud Design Ltd تا کنون2005/1384از /  ونکوور، کانادا  

شرکت سپکاد از ابتدای تاسیس تا کنون در زمینه طراحی معاری و ارائه خدمات مشاوره ای هم در کانادا و 
 .هم در ایران فعال می باشد

 

  مهندسین مشاور P. J. Lovick Architect  2008/1386 تا 2005/1384ونکوور کانادا  از 

 پروژه بزرگ تجاری که 12مدیریت پروژه، طراحی و انجام کلیه هماهنگی های الزم بین گروه های مهندسی  
و سایتهای انبار کاال با باراندازها، پارکینگ ها و خدمات وابسته  (Retail Store)اکثرا شامل فروشگاههای بزرگ 

 :از آن میان به عنوان مثال به طرح های زیر می توان اشاره نمود. به آن می باشد

  مجموعه انبارهای کاالیLangford BC Hulls Business Park با بارانداز و سرویس های جانبی  
 اداری - تجاری ساختمان Langford BC Hulls Corner با بارانداز  همراه   
 تجاری مجموعه Langford BC Furniture Park و مبلمان فروشی عمده بزرگ فروشگاه 3 شامل 

  جانبی  های سرویس و بارانداز، انبارها با همراه خانگی لوازم
 تجاری فروشی عمده های ساختمان مجموعه  Surrey BC Campbell Heights Business Park 

  های جانبی سرویس و بارانداز با همراه
 مشاور مهندسین  FNDA Architecture Inc. 2006/1385 تا 2004/1383 از کانادا ونکوور 
 طراحی و تاجیکستان پایتخت دوشنبه در اسماعیلیه (خانه جماعت) مسجد طراحی در همکاری 

.  اسالمی و سنتی معماری مبنای بر خطوط معماری و کاریها آجر جزئیات تزئینی
 کنیا نایروبی، در خان آقا بیمارستان طراحی در همکاری . 
 شرکت Model scale B & B 1382 / 2003 تا 2002/1381 از کانادا ونکوور 
  مسئول بررسی نقشه های معماری و تهیه نقشه های دیجیتالFXDجهت برش لیزری قطعات  
 شرکت structel. Intl. Inc 1381 /2002 تا 1380 / 2001 از تگزاس داالس 
 مهندس پروژه و مسئول دپارتمان معماری 
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  ( 1362 -1380() 1983-2001)از  ایران

 (1362-1364()1983-1985)ایران -تهران 
 شرکت طریق القدس

 بندرعباس-مدیر پروژه و طراح سایت مرکزی بندر شهید رجایی
 
 (1364-1367()1985-1988)ایران -یزد/تهران 

 دفتر فنی وزارت ارشاد اسالمی
  مرکز فرهنگی و هنری بزرگ و کوچک در سراسر ایران 20طراحی بیش از 

 "یزد-بخشی از مرکز فرهنگی هنری جنوب شرق ایران"کتابخانه امام علی یزد
 
 (1367-1373()1988-1994)ایران -تهران 

  تن از همکاران2دفتر معماری چکاد باتفاق 
 اجرا ساختمان الهیه و نظارت طراحی،
 MRIاجرا تغییر کاربری و بازسازی مرکز تصویربرداری  و نظارت طراحی،
 تعدادی ساختمان مسکونی بصورت مجتمع نظارت طراحی،
 اجرا تاق سپهر و نظارت طراحی،

 
 (1373-1380()1994-2001)ایران -یزد 

 مهرپادین به عنوان موسس و طراح و مشاور  معماری مشاور شرکت مهندسین
 :پروژه های مهم

 طرح ساماندهی ساختمان استانداری یزد 
 طرح نماد شهر یزد 
 ،اجرا ساختمان اداری پیوند و نظارت طراحی 
 ،اجرا ساختمان امام صادق ع و نظارت طراحی 
 ،اجرا چندین ساختمان مسکونی از جمله خانه جاللیان و نظارت طراحی 

 
 

 


