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خانوادگی: وحید

 

نام

 

و

 

نام
 

کار: تهران

 

محل

          

تولد: تبر8ز

 

محل

          

تولد: 1369

 

تار8خ

 

A - نمایه شغلی 

 (UX designer) یKLه کارLو طراح تجر (UI designer) رLطراح رابط کار ،(Product Designer) طراح محصول

B - سوابق شغلی  

.1 (Alibaba) Jabama در Product Designer

طراح محصول جاباما 

(تهران) (شهر8ور 1399 - مشفول به کار) 

.2 Exon vision در Product Designer

 Pakzi.ir یYطراح محصول اپلکیشن پاک

(تهران) (فKوردین 1398 - مشفول به کار) 

.3 Exon vision در UI/UX Designer

(تهران) (مهر 1397 - فKوردین 1398) 

.4 FoundersBuddy در UI/UX Designer

طراحی رابط کارKLی و تجرLه کارKLی در تیم فاند^زLادی. 

یک تیم ایرانی - هلندی فعال در توسعه نرم افزار و ارائه مشاوره فنی و بaز8نسی برای استارت اپ های بaن المللی.     (ر8موت) 

(مهر 1395 - مرداد ۱۳۹۷) 

.5 AppStore.ir در UI/UX  Designer

طراح رابط کارKLی و تجرLه کارKLی اپ موبایل در اپ استور ایرانی. 

اپ استور ایرانی برای کارLران ios در ایران. 

(ر8موت) (خرداد 1396 - اردیبهشت ۱۳۹۷) 

.6 Diftz.com در  Senior Front-end developer & UI designer

طراح رابط کارKLی و توسعه دهنده ارشد وب در دیفتز 

سKویس B2B ویژه معرفی محصوالت و شرکnها در مناطق آزاد تجا^ی. 

(تبر8ز) (آبان 1395 – آذر 1396) 
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.7 appforall.ir در Senior UI/UX Designer

طراح ارشد رابط کارKLی و تجرLه کارKLی دراپفورال. 

اپ استور ایرانی برای کارLران ios در ایران. 

(ر8موت) (اردیبهشت 1394 – آذر 1394) 

.8 Rubako در UI Designer

طراح رابط کارKLی وب و موبایل در تیم ^وباکو. 

طراحی چندین اپلکیشن موبایل و وب سایت برای شرکnها و سازمانهای مختلف. 

(تهران) (بهمن 1391 - اردیبهشت 1394) 

C - پKوژه ها 

بازطراحی وبسایت نیک  استارتر (سال ۹۹) (فر8لنس) 1.

بازطراحی وبسایت و اپلکیشن آناناس جاب  (سال ۹۷) (فر8لنس) 2.

بازطراحی وبسایت و اپلکیشن ترایس مارکت  (سال ۹۷) (فر8لنس) 3.

بازطراحی وبسایت و اپلکیشن همیاب ۲۴  (سال ۹۷) (فر8لنس) 4.

طراحی لندیدنگ سایت TransferWise برای و^ود به بازار ایران  (سال ۹۶) (فاند^زLادی) 5.

طراحی وبسایت ebilit  (سال ۹۳) (فر8لنس) 6.

طراحی وبسایت استارت اپ ویکند تبر8ز  (سال ۹۲) (فر8لنس) 7.

D - سوابق تدر8س 

منتور  UI/UX Design در اولین استارت اپ ویکند تبر8ز – آبان 1392 1.

تدر8س دوره های طراحی وب در مجتمع فنی تهران در تبر8ز 2.

.3 CIW موسسه ا^ژنگ تهران UI/UX Design مدرس دوره های

E - سوابق تحصیلی 

کاردانی بKق قدرت دانشکده فنی تبر8ز 1.

کارشناسی مدیر8ت با~رگانی 2.

F - مهارت ها 

Design: Product Design / UI Design / UX  Design / UX research /  wireframe / prototype / storyboard / user-

flow / usability  / accessibility / typography / Branding / icon design 
Tools: Sketch / Figma / XD / Invision Studio / Principle / Hotjar / Google analytics 

مشاهده نمونه کارها در اکانت در8بل یا فایل zip در گوگل درایو
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