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دیپلم ریاضى و فیزیک
     دبیرستان شاهد امام حسین

     شهر: بروجن
     معدل: 18/64

کاردانى تعمیر و نگهدارى هواپیما
     دانشکده صنعت هواپیمایی کشوري

     شهر: تهران
     معدل: 16/73

کارشناسى مکانیک
     دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینى(ره)

     شهر: تهران
     معدل: 16/60

کارشناسى ارشد مکانیک ساخت و تولید
     دانشگاه بین المللى امام خمینى (ره)

     شهر: قزوین
     معدل: در حال تحصیل

مــدرس
     موسسه حافظ

     شهر: تهران
     مدت فعالیت: 1 سال

کارشناس فروش
     شرکت ایرانیان زمین

     شهر: تهران
     مدت فعالیت: 3سال

کارشناس تحقیق و توسعه
     موسسه اتومبیل رانى 804

     شهر: تهران
     مدت فعالیت: یک سال

کارشناس سخت افزار
     شرکت نوین رایانه

     شهر: تهران
     مدت فعالیت: 6 ماه

کارشناس طراحى قطعات
     دفترفنى مهندسى نوآوران

     شهر: تهران
     مدت فعالیت: 1 سال
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رئیس هئیت مدیره شرکت پیشگام ایده گستر استوار

متولد 1372/10/11
وضعیت تأهل: مجرد

وضعیت نظام وظیفه: معافیت تحصیلى
مـحـل سـکـونــت: اصــفـهــان
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بـیــوگــرافــى

تحصیالت

تجربه کار

وحـیــد جـیـالن



کارشناس ساخت و تولید
     شرکت تحقیق و توسعه سها

     شهر: تهران
انـگـلیـسى     مدت فعالیت: 1سال

summit english books : آخرین کتاب و سطح     
     میزان تسلط: پیشرفته

     نام ارگان صادرکننده: جهاد دانشگاهى

آلمانى
Daf kompakt A1-B1: آخرین کتاب و سطح     

     میزان تسلط: متوسط
     نام ارگان صادرکننده: موسسه خصوصى

فرانسوى
Café Crème : آخرین کتاب و سطح     

     میزان تسلط: مقدماتى
     نام ارگان صادرکننده: موسسه خصوصى

رئیس هئیت مدیره
     شرکت پیشگام گسترش رادمان

     شهر: تهران
     مدت فعالیت: 2سال

رئیس هیئت مدیره
     شرکت پیشگام ایده گستر استوار

     شهر: تهران
     مدت فعالیت: از خرداد 98 در حال فعالیت

مهارت

زبان هاى خارجى

مهارت ها و تجارب زندگى شخصى

 سـابقه 3سـال تـدریـس خـصـوصـى
top notch زبان انگلیسى، کتاب هاى 
 سـابقه 3سـال تـدریـس خـصـوصـى
top notch مهارت هاى مکانیکى و کارگاهى زبان انگلیسى، کتاب هاى  

  مهارت ها و اطالعات هواپیمایى

  مهارت هاى نرم افزارى

لیزر cnc اپراتورى دستگاه 
اپراتورى دستگاه چاپ سه بعدى قطعات 

اپراتورى دستگاه تراشکارى و فرز 
انواع جوشکارى و برش فرز 

طراحى، ساخت و اجراى کامپوزیت
تسلط بر خط تولید و مدیریت پروژه 

انباردارى و کدینگ محصوالت 
طراحى و ساخت باکس محصوالت 

مونتاژ انواع برد هاى الکترونیکى و آشنایى با قطعات

آیرودینامیک و تئوري پرواز هواپیما 
نقشه کشی مهندسی، دیاگرام ها و استانداردها 

مواد و سخت افزار هواپیما 
ساختمان و سیستم هاي هواپیمایی 

ساختمان انواع موتورهاي هواپیماي سبک، مسافربري وجنگنده

CATIA V5 R21 نـرم افـزار مـهندسـى

Corel Draw آشنایى با نرم افـزار 

Microsoft officeword آشنایى و تسلط باال بر نرم افزارهاى 

Php, Css, Html آشنایى با برخى زبانهاى برنامه نویسى مانند 
 آشنایى با نرم افزارهاى کاربرى روزانه و ویندوز 

Excel, Powerpoint, Frontpage 

Adobe photoshop CC تسلط باال بر نرم افزار  
تسلط باال بر مدیریت محتواى وردپرس (طراحى سایت) 

Sketcher - Part Design - Assembly Design - Drafting - Shape Design 

تـعمیرات کلى و جزئى انـواع خـودرو داخلـى
آشنایى با ژنراتور و نیروگاه هاى کوچک مقیاس
آشنایى با شبکه هاى آبیارى و خطوط لوله سیال
آشنایى با اصـول و متـریـال ساختمان سـازى
لـوازم خـانگـى و تـعـمیـرات  یـابـى  عـیب 
بـرنـامـه ریـزى و پـلـن هاى درآمـد زایـى
اجـراى شـبـکـه هـاى ارز هـاى دیـجیتـال
بــازســازى و رنــگ آمـیـزى ساخـتـمـان
مـحـصـوالت پـرزنـتیـشـن  و  مـذاکـرات 
نـــویـــســـى خـــوش  و  نــقــاشى 

VAHID JILAN
w w w . P I G O . C O



تجارب کارى در طراحى سـایت

مدارك، دوره و افتخارات

توضیح مختصرزبان/ مدیریت محتوا نام وب سایت
وبسایت گروه طراحى تک طرح

وب سایت ریاضى دانشیار

وب سایت شرکت کیمیا صنعت

وب سایت خالقیت برتر

جشنواره اختراعات

وب سایت شرکت پیمان تکنیک

وب سایت شیفت پدال

وب سایت شرکت سها

وب سایت شرکت نامى گستر

وب سایت جشنواره پرواز آزاد

وب سایت تجارت چین

وب سایت موسسه سامان

وب سایت گز خاندایى

وب سایت قالب بتن اسپادانا

وب سایت فیت اپ

www.taktarh.netHTML &CSS

www.daneshyar.info

www.kseco.ir

www.khalaghiyat-bartar.ir

www.khb-iran.ir

www.peymantechnic.com

www.shift-paddle.ir

www.soha-rnd.ir

www.hangltd.com

www.jampa.ir

www.importchina.org

www.samanpelak.com

www.khandaeigaz.com

www.ghalebspadana.com

www.fit-app.ir

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

وردپرس

آدرس ایـنـتـرنـتـى
وب سایت نمونه کار و طراحى

وب سایت آموزشى

وب سایت شرکتى

وب سایت شرکتى

وب سایت شرکتى

وب سایت شرکتى

وب سایت شرکتى

وب سایت شرکتى

وب سایت شرکتى

وب سایت تحقیقاتى

وب سایت تحقیقاتى

وب سایت تحقیقاتى

در دست طراحى

وب سایت خبرى و تکنولوژى

در دست طراحى

رتبه اول مسابقات پرسش مهر در سطح استانى و رتبه سوم کشورى سال 1390
نمره 7.5 آزمون بین المللى آیلتس جنرال سال 1393

سخنران چهاردهمین سمینار کارآفرینى و مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتى سال 1395
رتبه سوم مسابقات طراحى و ساخت هواپیماى بدون سرنشین دانشگاه صنعتى شریف سال 1396

معتمد و فرد برگزیده پروژه هاى امنیتى توسط معاونت علمى پژوهشى وزارت دفاع سال 1396
طراح برتر پروژه هاى پرواز آزاد معاونت پژوهش نهاد ریاست جمهورى سال 1397

رتبه برتر پایان نامه و پروژه دوره کارشناسى سال 1397
از رتبه هاى برتر آزمون کارشناسى ارشد سال 1397
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برخى از پروژه هاى انجام شده توسط نرم افزار کتیا

Reflow Oven  طراحى و ساخت دستگاه 

sky eye  طراحى و ساخت پهپاد 

طراحى دستگاه شیفت پدال (طرح اتوماتیک کردن گیربکس هاى دستى)

طراحى و بهینه سازى قسمت هایى از موتور هاى بنزینى نظیر سیلندر و میلنگ

طراحى کیس نگهدارنده تجهیزات الکترونیک متناسب قالب دستگاه کارتخوان

شرکت در ده ها پروژه ى مکانیکى و الکترونیکى که به صورت حفاظتى و امنیتى
انجام شده است 


