بسمهتعالی

رزومه بهنام جعفری باللمی

بهروزرسانی:پنجشنبه8تیر1396


 -1مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی :بهنام جعفری باللمی

نام پدر :بهرام

تاریخ تولد1372/08/27 :

وضعیت تأهل :متأهل

وضعیت خدمت :پایان خدمت

محل زندگی :قم

 -2اطالعات تماس:
E-Mail: bjafari@outlook.com

Blog: www.Behnam.id.ir

Tell: 09213687472

E-Mail: bajim@yahoo.com

 -3سوابق تحصيلي:
مقطع:

رشته:

گرایش:

نام واحد آموزشی:

دیپلم

نرمافزار

طراحی وب

کاردانی

سینما

فیلمنامهنویسی

دبیرستان خاتماالنبیا

(صلواتاهللعلیه)

محل تحصیل:

سال تحصیلی:

ایران – مازندران -نوشهر

1390

ایران -تهران

1395

دانشکده رسانه -دانشگاه صداوسیما

 -4سوابق حرفهای:
نام سازمان  /شرکت:

زمان همکاری:

سمت:
سوابق گذشته:

 -1مرکز پژوهشهای اسالمی صداوسیمای ایران (مرکز قم)

ویراستار -صفحهآرا

1390-91

مدیر فنی سایت

1391

مدیر هنری ،طراح گرافیک

1390-91

 -2دبیرخانه شورای عالی فرهنگی مسجد مقدس جمکران
 -3مؤسسه طالیه داران نور آفاق -مرکز پایداری امتداد (مجله امتداد)
فعالیت فعلی:
 -4شرکت مهندسی فناوران راستین والیت (سامانه جامع هوشمند ثبت صورتجلسات شرکتها و مؤسسات)
 -5خانواده هنری تبلیغی عقیق

مدیرعامل

از 1394

مدیر تبلیغات و رسانه

از 1394

مدیر پروژه

از 1394

 -6مرکز امور قرآنی – سازمان اوقاف و امور خیریه

 -5دورههای آموزشي:
نام دوره:
English Result Intermediate
Reading: Good, Speaking: Good, Writing: Good
طراحی و توسعه وب مقدماتی ()Web Development I

محل آموزش:

ساعات دوره:

سال:

آموزشگاه سفیر گفتمانGOSAFIR

280

1390

30

Web1, HTML, CSS, PHP, AJAX, JQUERY

طراحی و توسعه وب پیشرفته ()Web Development II
Web2, JavaScript, SkrollrJS, PHP & MySQL, AngularJs
نفوذ گری پیشرفته وب و روشهای مقابلهSECA20217 /

1394
دانشگاه صنعتی شریف
آزمایشگاه فناوری اطالعات الیتک

50
8

سیستم مدیریت محتوی ورد پرسW233 /

8

طراحی تبلیغاتیAdvertising /

8

طراحی صفحات وب (مقدماتی و پیشرفته)

240+270

کاربر فلش
طراح امور گرافیکی با رایانه

مرکز مهارتآموزی علم و هنر نوشهر

رایانه کار (مقدماتی و پیشرفته)

120
240

1392

1389-1390

330+420

فناوریهای نوین در مستند نگاری معماری

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

()Remote Sensing؛ ()Laser Scan؛ ()Photogrammetry؛ ()GIS

موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر

16
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 -6آشنایي با نرمافزارهای کامپيوتری:
نام برنامه:
Photoshop / InDesign
Office

میزان تسلط:

موضوعات:
گرافیک – صفحهآرایی– طراحی و فرمبندی کتاب و مطبوعات ،مجله و کتاب  -عکاسی دیجیتال

خوب

 Outlook ،PowerPoint ،Excel ،Wordو کلیه نرمافزارهای اداری

عالی

مدیریت شبکههای اجتماعی ،طراحی ،مدیریت و بهروزرسانی سایت | تسلط کامل بر Social Marketing
مدیریت وب

جستجو پیشرفته در وب ،مدیریت فروشگاه آنالین | آشنایی کامل با XAMPP ،CPanel

خوب

آشنایی کامل با  ،Joomla ،Word Pressسیستمهای مدیریت محتوی ،دیزاین و طراحی وب
EDIUS | Audition

تدوین – صداگذاری فیلم و ویدئو ،ساخت کلیپ و تیزرهای تبلیغاتی ،ساخت پادکست رادیویی

مقدماتی

 -8مهارتهای حرفهای و شغلي:
موضوع:
مدیریت:
طراحی گرافیک:
ویرایش و نگارش:
کارشناسی فروش و روابط عمومی:

توضیحات:
مدیریت پروژه ،مدیریت تبلیغات ،اطالعرسانی و رسانی در سازمان ،مدیریت داخلی ،امور اداری ،آشنایی کامل با ساختار سازمان
مدیریت هنری ،تلفیق حرفهای گرافیک هنری با تبلیغات تجاری ،طراحیی بازرگیانی و مفهیومی ،نشیانواره تاییپ ،طراحیی آرم ،پوسیتر ،قیاب ،سیت
اداری ،بروشور ،پوشش و بستهبندی محصول و ...
ویراستاری و تنظیم متون جهت چاپ ،تایپ سریع ،نگارش کتاب و مقاالت ،گزارشنویسی ،نویسندگی فنی ،نویسندگی خالق
آشنا با اصول فروش و روشهای ارتباط با مشتری ،روابط عمومی قوی ،روحیه کار تیمی ،فن بیان

 -9فعاليتهای فرهنگي اجتماعي و دانشگاهي:
سال:

عنوان:
طراحی تولیدی و گرافیکی کتاب امتداد همراه؛ راهنمای زائران راهیان نور (ستاد شهید صیاد شیرازی و ستاد شهید باقری)

1390

انتشار داستان و همکاری در مجالت و مطبوعات کشور (فرهنگی اجتماعی و کودک و نوجوان)

1392

کارگردانی و تدوین فیلم مستند معرفی یگان حفاظت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور

1392
از 1394

مدیریت تولید و مدیریت هنری پروژههای متعدد ملی در سازمان اوقاف و امور خیریه
عضو کارگروه محتوایی سی و سومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران

1395

عضو کارگروه محتوایی و مدیر فضای مجازی سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران

1395

مدیر پروژه ،عضو کارگروه محتوایی و مدیر گروه گرافیک کمیته تبلیغات و اطالعرسانی سی و چهارمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران

1396
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