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اجرایی .پژوهشی  . آموزشی . سوابق تحصیلی  

 سمیه جمالی
 cms_jamali@yahoo.comپست الکترونیکی: 

             

 سوابق تحصیلی

. دانشکده معماري و شهرسازي آزاد اسالمی دامغاندانشگاه          1395 – 9213  
      معماري کارشناسی ارشد                            

. دانشکده معماري و شهرسازي آزاد اسالمی ورامیندانشگاه          6138 – 1138  
معماريکارشناسی                              

 سوابق آموزشی

 عماريمدوره کارشناسی . زاد اسالمی اسالمشهرآدانشگاه       اکنون                         ت-1394
 . مناظر و مرایا ،معماري طبیعت انسانمصالح، . کارگاه 3و  2،1، بیان معماري 3و 2، 1معماري  طراحیقدمات م                                                 

اي سوابق حرفه  

 سمت                                                                                   شرکت آرمانشهرـ تا کنون          1398
 کارشناس معماري ـمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                                        

 
 شخصی ). کارفرما:1398( تجاري) –طیقه مسکونی  12مان طراحی فاز یک دو پروژه تهرانسر (ساخت. 
  کریم.فاز یک و دو پروژه مسکن اقدام ملی اسالمشهر، پاکدشت و رباططراحی 
 ه اقتصادي ريژبازنگري طرح تفصیلی منطقه ویروژه پ 

 

 سمت                                                             IMCCپیشگامان تجارت پارس           1398ـ  1397
 کارشناس معماريـ                                                                                           

 (فاز یک دو) 1398 -1397( طراحی داخلی واحدهاي تجاري پروژه ایران مال(.  
 

 سمت                                                                     هاي شخصیپروژه         1397ـ  1395
 طراح فاز یک و دوـ                                                

  (فاز دو پارت غیر زیارتی صحن حضرت فاطمه زهرا (س) و فاز دو هتل نجف در عراق ) دو طراح فاز). سمت: 1397 -1395(همکاري با شرکت مطسا. 
 1395(طبقه)  22و طبقات پروژه تعاونی مسکن شرکت نفت (یک برج مسکونی  راحی فاز یک و دو بخش تجاري و محوطه و طراحی داخلی البی همکفط- 

 .طراح فاز یک و دو). سمت: 1397
  طراح فاز یک و دو). سمت: 1397 -1395(طراحی فاز یک ویالي دماوند. 
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  طراح فاز یک و دو). سمت: 1397 -1395(طراحی فاز یک ویالي ارومیه. 
  طراح فاز یک و دو). سمت: 1397 -1395(طراحی فاز یک و دو ویال شهریار. 
  طراح فاز یک و دو). سمت: 1397 -1395(طراحی فاز یک ساختمان مسکونی تریبلکس در تیریز. 
  طراح فاز یک و دو). سمت: 1397 -1395(اداري در اسالمشهر  –طراحی فاز یک و دو مجتمع تجاري. 
 طراح فاز یک و دو). سمت: 1397 -1395(ران مازند -طراحی فاز یک و دو مجتمع چندمنظوره در قائمشهر. 
  طراح فاز یک و دو). سمت: 1397 -1395(طراحی نماي پروژه تجاري در کرج. 
 همکاري با شرکت آذر صوت تهران (طراحی آمفی تئاتر دانشکده ادبیات شهید چمران شیراز(. 

 سمت                                                                     معماري سازه اعلم          1395ـ  1394
 ـ کارشناس معماري                                                                                          

 ) 1395 -1394(فاز یک دو) (طبقه)  22برج مسکونی  3طراحی فاز یک و دو پروژه تعاونی مسکن همراه اول .( 
 ) 1395 -1394(فاز یک دو) ( بقه) و طراحی فاز یک و دو بخش تجاريط 24تجاري  –برج مسکونی  3فاز دو پروژه تعاونی مسکن فوالد ایران .( 

 
 

 سمت                                                                     شرکت پاسار         1394ـ  1385
 آتلیهـ مسئول                  مهندسین مشاور                             

                                                                                           

  1394 -1385(هاي دسترسی به محوطه یادمان سازه) برج میالد (تونل راه -فاز دو تونل یادمان سازه .( 
 1394 -1385( فاز دو محوطه ساختمان برگزاري اجالس سران .( 
 1394 -1385(کرج  –داران در محمدشهر واقع در آزاد راه تهران هاي تقاطع محمدشهر  و پل تقاطع کامیونفاز دو پل .( 
 1394 -1385( هاي قوسی محور هرازفاز دو پل .( 
  1394 -1385( ورودي صبا شهرپل فاز دو .( 
  1394 -1385(آپرین و پل زیرگذر احمدآباد مستوفی با اتوبان تهران ساوه در محور احمدآباد مستوفی فاز دو پل .( 
 1394 -1385( فاز یک و دو ساختمان راهداري محور هراز .( 
  1394 -1385(استخر عمومی و سراي محله در تهرانسر فاز دو .( 

 

 سمت                                                                     دفتر معماران جوان         1385ـ  1382
                                                                             طراح فاز یک و دوـ                                                

 1385 -1382( طراحی فاز یک و دو مسکونی .( 
 1385 -1382( آذر در اسالمشهر يپاساژ عبد یطراح(.  
 1385 -1382( واحده در اسالمشهر 36 یمجتمع مسکون یطراح(.  

هاي فنیها و مهارتتوانایی  

  تسلط به نرم افزارهايAutoCAD ،Office ،GIS ،Photoshop ،Sketch up 
 

 


