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 الف( مشخصات فردی 

 

 نام پدر  نام خانوادگی  نام

 نعمت اله  پهلوانی نژاد  امین 

 عضویت تاریخ تولد  محل تولد 

 نخبگان جوان تهران  1373/ 15/11 اصفهان 

 
 
 

 اطالعات تماس 

 ایمیل  سایت وب تلفن همراه تلفن محل کار 

--- --- 09130931793 --- aminpahlevan97@gmail.com 

 

 ب( سوابق تحصیلی و شغلی 

 

 ارشد  ی کارشناسیدوره

 گرایش تحصیلی  ی تحصیلی رشته دانشگاه  شهر محل تحصیل 

 جلوبرندگی هوافضا   مهندسی مالک اشتر شاهین شهر اصفهان 

 ارشد  انامهیعنوان پا نمره پایانامه  

 RDTتحلیل و بهینه سازی موتور های   18.67

 

 پروژه  نمره کارشناسی  عنوان پروژه

 20 طراحی و ساخت کشتی هوایی  

 
 

 کارآموزینمره  کارشناسی  محل کارآموزی

 18.75 پدافند هوایی خاتم النبیا 
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 و تحقیقات  عنوان مقاالت ردیف 

 گیرنده موشک   1

 سبکترین موشک)راکت(  2

 کوادراتور جنگنده  3

 کشتی های هوایی نوین/هواایست ها   4

 جدید ترین ارابه های فرود هواپیماها  5

 
 
 

 ج( سوابق علمی و پژوهشی و ورزشی 

 

 وتحقیقات اختراعات

 درصد مشارکت  عنوان اختراع  ردیف 

 100 خردکن مواد خوراکی 1

 100 کیف الکتریکی و میز شو  2

 100 کشتی هوایی با استفاده از داکت  3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افتخارات )علمی، پژوهشی، ورزشی و ...(

 سال شرح عنوان  ردیف 

 1396 :در رشته هوافضا گرایش کنترل اتوماتیک1مقام  دانش بنیان کشور شرکت های 1

 1396 :در رشته هوافضا گرایش سازه های فضایی  1مقام  دانش بنیان کشور   شرکت های  2

 1397 به صورت انفرادی   دانشمندان جهان اسالمکنز علمی مسابقات  3

 استانی  ریاضی والمپیادی مسابقات علمی 5
 

 انفرادی :دارای رتبه 
1388 

 کشوری مسابقات پدافند هوایی خاتم االنبیا 6
 

 :دارای رتبه انفرادی
1394 
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 ها و ...( ها، پژوهشها )پروژهفعالیت سایر 

 عنوان  ردیف 

 جامد  سوخت  ساخت ،(راکت موشک )ساخت  2

 ساخت شارژر خورشیدی 3

 ،تولید گاز هیدروژن مدل چندین نوع کشتی هوایی وهواایست ساخت طراحی و 4

 تونل باد  نازل در کردن کار و سیال  حرکت جهت   در دادن  تغییر هدف با(جت)  صوت  مافوق  نازل   طراحی و ساخت 5

6 
 ماهواره های  مقدماتی برروی تحقیقات

 کیوبست و کن ست 

 ساخت کوادراتور _مدل هواپیما ساخت 7

8 
 ، در تونل بادمادون صوت دانشگاه نجف آباد کارکردن برروی داکت فن 

 
 

 

 
 

 ها ها، مهارتد( تخصص

 

 افزارهای مختلف آشنایی با نرم 

 افزارشرح نرم میزان آشنایی افزار نرمعنوان  ردیف 

 محیط   4 ای حرفه  ☒ متوسط ☐مقدماتی  سالیدورک -کتیا 1

 پاورپوینت -وورد-اکسل ☐ای حرفه ☒متوسط  ☐مقدماتی  نرم افزار های مایکروسافت 2

 ساخت و تحیل موشک مدل  ☒ای حرفه ☐متوسط  ☐مقدماتی  نجم 3

یمقدمات اماستار سی سی  4  شبیه سازی-تحلیل ☐ یاحرفه ☐متوسط  ☐ 

یمقدمات مینی تب  5   بهینه سازی ☐ یاحرفه ☐متوسط  ☐ 

یمقدمات نو وییآرد   برنامه نویسی  ☐ یاحرفه ☐متوسط  ☐ 

 

 

 های آموزشی گذرانده شده دوره

 عنوان دوره  ردیف 

 دوره)شرح کلی و جزیی موتور جت  به طور عملی توسط دکتر سهامی( پایان مدرک ودارای موتورجت پیشرانش و  زمینه در هواپایه تهران در دوره  گذراندن 1

 هوافضا  مختلف گرایشات در هایی کالس گذراندن و تهران در  ارتش شکاری یکم پایگاه  در دوره  گذراندن 2

 تهراندرپایگاه یکم ارتش   کوپتر هلی مقدماتی  سازه  میدانی ویادگیری آشنایی 3

 ها پدال   به مربوط آن مختلف های حرکت و هواپیما اسکلت مورد در دوره  گذراندن 4

 

 


