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 بسمه تعالی

 مشخصات فردی – 1

 نوراله نام پدر : 21/5/46 تاریخ تولد : محمد جمالو نام و نام خانوادگی :

 

 معافیت کفالت وضعیت نظام وظیفه : قم محل تولد : 2784146831 شماره ملی :

 24212574268 تلفن همراه : 1143 شماره شناسنامه : متأهل وضعیت تأهل :

تهران، جنت آباد، خیابان چهارباغ، کوچه  نشانی محل سکونت :

 5، واحد 14طباطبایی غربی، پالک 

 jamallou.ir : وب سایتآدرس 

 info@jamallou.ir آدرس پست الکترونیکی :

 

 سوابق تحصیلی – 2

 گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
 مدت تحصیل

 شهر محل تحصیل نام دانشگاه
 تا سال از سال

 قم دولتی قم 84 86 عمران عمران کارشناسی

  

 سوابق علمی پژوهشی – 3

 تاریخ ارائه محل ارائه نام مقاله

 41ماه  مهر زیست محیط و شهري خدمات ملی کنفرانس اولین زیست محیط مهندسی در ارتباطات و اطالعات فناوري نقش

 

 شغلی و ای حرفه سوابق – 4

 نام سازمان/شرکت
محل  مدت همکاری

 سازمان/شرکت
 نوع همکاری سمت

 مجموع تا از

 تمام وقت و صاحب امتیاز مدیر تهران ماه4 تاکنون 45فروردین شرکت ملک سپار

 تمام وقت طراح و توسعه دهنده تهران ماه3 46اسفند 46مرداد تهران هاست شرکت

 پاره وقت مدیریت فروشگاه آنالین تهران سال2 45خرداد 46خرداد بنیان قهوه خاور میانه شرکت

 پاره وقت نماینده مشاور تهران سال2 تاکنون 47آذر پارس آب تدبیر شرکت

 تمام وقت مدیر اجرایی قم ماه3سال و2 46فروردین 41شهریور انجمن انبوه سازان مسکن

 تمام وقت مدیر اجرایی قم ماه3سال و2 46فروردین 41شهریور دفتر فنی مهندسی مهیا بتن

 پاره وقت ITمشاور  قم ماه4و سال7 46آبان 42بهمن پارک علم و فناوري استان قم

 تمام وقت اجرا مهندس قم ماه4سال و2 41خرداد 42مهر  61شرکت تعاونی مسکن مهر 

 پاره وقت وب سایتمسئول  قم ماه2سال و6 41آبان 88مهر شرکت نانو بتن امین

 پاره وقت مسئول وب سایت تهران سال1 88مهر 84مهر مجله فرهنگ جاودان

 پاره وقت مدیر فنی تهران ماه22سال و8 تاکنون 85دي (ghorany.comبنیاد قرآنی )

 Free Lance - - اهم5سال و22 تاکنون 86تیر )طراحی وب( خویش فرما

 

 های زبان خارجی غیر بومیمهارت  – 5

 زبان خارجی
 نوع توانایی و میزان تسلط

 مکالمه نوشتن خواندن

 خوب بسیار خوب بسیار خوب انگلیسی

 ضعیف خوب خوب عربی

 خوب - - ترکی آذري
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 هامهارت  – 6
 توضیحات شرح مهارت

  وب بر مبتنی هاي سیستم اجراي و طراحیتوسعه ،  ، مدیریتبرنامه ریزي ، 

  هاي ساختمانی مسکونی و ...مدیریت و اجراي پروژه 

  برنامه ریزي و اجراي سمینار ها و کنفرانس ها

 سازمانی، فروشگاهی و ... شرکتی، خبري، شخصی، (HTML,CSS,JAVA,PHP)طراحی انواع وب سایت 

 ...,WordPress سیستم هاي مدیریت محتواي وب سایتطراحی قالب براي 

 ...,Bootstrap مسلط به فریم ورک هاي طراحی وب

 …,WooCommerce طراحی قالب هاي وب سایت فروشگاهی 

 …,WHMCS و پشتیبانی سیستم هاي هاستینگ و پشتیبانی سرور و نرم افزار  قالب طراحی

 …,MyBB طراحی و اجراي شبکه هاي اجتماعی و تاالر گفتمان

  براي وب سایت ها واکنش گراقالب طراحی 

  موبایل براي وب سایت هاطراحی نسخه هاي مخصوص 

  براي وب سایت ها سبک و کم حجم کاربرديقالب طراحی 

 : بهینه سازي سایت براي موتورهاي جستجو SEO وب سایت هاSEO  و بهینه سازي

  بهینه سازي سرعت بارگذاري وب سایت ها

  شبکهوب سایت و امنیت 

  افزاري سرور و کامپیوترهاي اداريانجام تمام مراحل آماده سازي سخت افزاري و نرم 

  طراحی ، اجرا و تعمیر شبکه هاي کامپیوتري

  مدیریت نرم افزارهاي اتوماسیون اداري

  اجراي دوربین هاي مداربسته امنیتی و کنترل از راه دور

  Autodesk AutoCAD مهندسی طراحی نرم افزار

  Autodesk Landنرم افزار طراحی راه 

  Epanetرسانی نرم افزار طراحی شبکه آب 

 …,Photoshop نرم افزارهاي طراحی گرافیک

 …,Microsoft Office  Word,Excel,Access مجموعه نرم افزارهاي

 

 عالقه مندی ها – 7

 مدیریت و اجراي پروژه هاي عمرانی

 وب بر مبتنی نرم افزاري و هاي سیستموب سایت و  اجراي و طراحیتوسعه ،  ، مدیریتبرنامه ریزي ، 

 تجارت الکترونیک و فناوري اطالعات

 دنبال کردن ایده هاي پویا، خالق و سودمند در زمینه وب و فناوري اطالعات

 

 نمونه کارهای انجام شده – 8

 توضیحات نام فعالیت

 اجرا مهندس قم 61مسکن مهر  –واحدي پردیسان  281پروژه 

  Epanet افزار نرم با قم پردیسان 1 محله رسانی آب شبکه طراحی

  پل زال -پروژه راهسازي خرم آباد مسیر طراحی بخشی از 

 Café Parts www.cafeparts.irطراحی و پشتیبانی فروشگاه آنالین 

 www.rt-co.ir طراحی و پشتیبانی فروشگاه آنالین پوشاک هامون

 forum.softgozar.com گذرطراحی و پشتیبانی انجمن تخصصی نرم افزار سافت 
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 نمونه کارهای انجام شده – 8

 توضیحات نام فعالیت

 www.zarifnegar.ir طراحی و پشتیبانی فروشگاه آنالین ظریف نگار

 www.bcme.co.ir وب سایت شرکت بنیان قهوه خاور میانه پشتیبانی و طراحی

 www.rosagol.com طراحی و پشتیبانی فروشگاه آنالین رُزا گل

 www.melksepar.com سامانه هوشمند ساز مشاورین امالک کشور –طراحی و پشتیبانی وب سایت شرکت ملک سپار 

 www.melksepar.ir طراحی و پشتیبانی وب سایت سپردن رایگان آگهی امالک و مستقالت

 www.tanzil.net مشارکت در پروژه قرآن آنالین بسیار نفیس تنزیل

 www.ghorany.com طراحی و پشتیبانی وب سایت ختم قرآن مجید

 forum.ghorany.com طراحی و پشتیبانی تاالر گفتمان قرآنی

 www.salavaty.com طراحی و پشتیبانی وب سایت ختم صلوات

 new.qomstp.ir طراحی و پشتیبانی وب سایت پارک علم و فناوري قم

 www.daghnewz.com طراحی و پشتیبانی وب سایت خبري تحلیلی داغ نیوز

 www.paltarshow.com طراحی و پشتیبانی وب سایت مد و پوشاک پالتار شو

 www.comfortsd.com آمریکا San Diegoشهر  در Comfort Furniture Galleriesشرکت طراحی و پشتیبانی وب سایت 

 www.niazbank.com پشتیبانی وب سایت نیازمندیهاي صنعت مسکن و ساختمانطراحی و 

 www.tashkhisnews.ir طراحی و پشتیبانی وب سایت خبري تحلیلی تشخیص خبر

 www.websepar.ir طراحی و پشتیبانی وب سایت مشاورین امالک وب سپار

 www.zohur.net ظهور مذهبی -خبري  طراحی و پشتیبانی وب سایت

 forum.zohur.net طراحی و پشتیبانی تاالر گفتمان ظهور

 tomb.ghorany.com (مجازي آرامگاه) طوبی شمیم سایت وب پشتیبانی و طراحی

 www.ghavamsazan.com طراحی و پشتیبانی وب سایت شرکت قوام سازان آریایی

 www.aqaz.ir وب سایت خبري تحلیلی آغاز طراحی و پشتیبانی

 www.amptco.com طراحی و پشتیبانی وب سایت شرکت کشت بافت گیاهان دارویی آسیا

 www.darushafa.com طراحی و پشتیبانی وب سایت شرکت تولید داروهاي گیاهی داروشفا

 www.homm.ir خانه امروزشرکت طراحی و معماري  طراحی و پشتیبانی وب سایت

 www.parsasoud.ir طراحی و پشتیبانی وب سایت شرکت پارسا صعود

 www.ghorany.com/quran طراحی و پشتیبانی قرآن آنالین بسیار نفیس

 www.iran-commerce.com طراحی و پشتیبانی وب سایت خبري تحلیلی ایران کامرس

 www.kamranatta.ir خواننده(آهنگساز و عطا )طراحی و پشتیبانی وب سایت شخصی کامران 

 www.drrajaee.ir محیط زیست(-طراحی و پشتیبانی وب سایت شخصی دکتر رجایی )دکتراي عمران آب

 www.drshekarian.ir سازه(-طراحی و پشتیبانی وب سایت شخصی دکتر شکریان )دکتراي عمران

 www.nanobetonamin.com طراحی و پشتیبانی وب سایت شرکت نانو بتن امین قم

 www.deltarg.com طراحی و پشتیبانی وب سایت شرکت دلتارگ

 www.parsica.net بزرگ پارسیکاطراحی و پشتیبانی وب سایت تشریفات 

 www.fjavedan.com طراحی و پشتیبانی وب سایت مجله فرهنگ جاودان

  )اینترانت( راه اندازي سرور اختصاصی و سایت قرآن سازمان عقیدتی سیاسی ناجا تهران

  طراحی شبکه داخلی دبیرستان غیر انتفایی الزهرا قم

  استان قمطراحی شبکه داخلی انجمن انبوه سازان 

  راه اندازي سرور مجازي و وب سایت دارالقرآن دانشگاه علمی کاربردي تهران

  برگزاري مجمع عمومی انبوه سازان و کارآفرینان استان قم

  تجاري و مذهبی شخصی، خبري، سایت وب چندین سازي بهینه

http://www.ghorany.com/
http://www.qomstp.ir/
http://www.zohur.net/
http://www.drrajaee.ir/
http://www.drshekarian.ir/
http://www.deltarg.com/
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 نمونه کارهای انجام شده – 8

 توضیحات نام فعالیت

  طراحی لوگوي شرکت تولید مواد شوینده آسایش

  انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان 47سررسید سال گرافیکی صفحات ابتدایی طراحی 

  طراحی کاتالوگ و لوگوي شرکت داروشفا

  آریایی لوگوي شرکت قوام سازانکاتالوگ و طراحی 

  ... دیگرو  ، ست اداري ، لوگو ، کاتالوگ، شبکه  وب سایتطراحی و ده ها 

 

 مختصر از زبان خودم – 9

مند به فعالیت در محیطی با انتظارات به مراتب باالتر از سطح دانش و مهارت هاي فنی و حرفه اي خودم هستم. این موضوع براي رشد عالقه 

با اینکه در رشته مهندسی عمران تحصیل  فردي من محرک بسیار خوبی خواهد بود. از خلق ایده و پیاده سازي آن در کار خیلی لذت می برم.

وب  SEO. همچنین طراحی وب سایت به من آرامش درونی نمیدهتجارت الکترونیک و  زمینهم در پیگیري ایده ها یز مثلکردم اما هیچ چ

 ن هست.االي پیشرفت خصوصیت بارز مسایت در حین و بعد از طراحی هم یکی دیگه از عالیق و مهارت هاي من و انگیزه ب

 


