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 :راهنمايي و دبيرستان تحصيل در مقطع

 اد(سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان )سمپ  -

 دانش آموخته برتر مقاطع تحصيلي و برگزیده مسابقات علمي با رتبه اول -

 

  : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسيدانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسي

 قدرت –: برق رشته تحصيلي کارشناسي

  43.61: معدل دوره کارشناسي

 DGه عملياتي کردن نيروگاههاي توليد پراکنده : بررسي راهکارهاي علمي و عملي در زمينعنوان پروژه کارشناسي

 

 : دانشگاه کاشاندانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسي ارشد

 قدرت –: برق ارشد رشته تحصيلي کارشناسي

   48.86: معدل دوره کارشناسي ارشد

با استفاده از الگوریتم تکاملي  (DG)توليد پراکنده  هاي توزیع با وجود منابعدر سيستم DSTATCOMجایابي و تنظيم بهينه : عنوان پروژه کارشناسي ارشد
Immune 

 

 : دانشگاه علم وصنعت ایراندانشگاه محل تحصيل دوره دکتری

 قدرت –: برق رشته تحصيلي دکتری

 48.48: معدل دوره دکتری

 ي گشتاور انتقاليدوالیه قوسي مبتني بر تقویت و بهبود چگال مغناطيسي طراحي و تحليل چرخ دنده  عنوان پروژه دکتری:

 

 :سابقه کار

 88تا  88ناظر شرکت توزیع برق استان اصفهان )شرکت مهندسين مشاور دانشمند( از سال  کارشناس ارشد -4

 01تا  88طراح شرکت توزیع برق استان اصفهان )شرکت مهندسين مشاور دانشمند( از سال  کارشناس ارشد -6

 80تا  88تان اصفهان )شرکت مهندسين مشاور دانشمند( سال برنامه و بودجه شرکت توزیع برق اس ارشد کارشناس -6

 08تا  01ازسال  –پژوهشگر مرکز تحقيقات فشار قوي و مواد مغناطيسي  -1

 هاي علمي شهيد فهميدهعضو مرکز نوآوري و همکاري -8

 ( IEEEعضو انجمن مهندسين برق و الکترونيک آمریکا ) -3

 08تا  06سال از  –)مقطع کارشناسي ارشد(  استاد دانشگاه آزاد -8

 06تا  83از سال  -استاد دانشگاه عالمه فيض  -8

 06تا  83از سال  -مدیر گروه برق دانشگاه عالمه  -0

 کنونتا  08از سال  –دانشگاه کاشان  یاراستاد -41

 4111استاد نمونه آموزشي دانشگاه کاشان سال  -44
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 :کاری و پژوهشيزمينه های 

 (Magnetic gear and magnetic bearingباال، گشتاور باال( )هاي مغناطيسي )سرعت و بلبرینگ گيربکس 

 ( در شبکه هاي توزیعSFCL, FCLابررساناها و محدودکننده هاي جریان خطا )

 ( در صنعت برقElectromagnetic compatibilityسازگاري الکترو مغناطيسي )

 طراحي ،تحليل، توسعه و نگهداري شبکه هاي توزیع

 منابع توليد پراکنده

 در شبکه قدرت FACTSادوات 

 

 :های تحقيقاتيپروژه

 "تحليل مدلسازي و ساخت چرخ دنده مغناطيسي جهت استفاده در نيروگاه بادي" -4603 -سال اول  4پيشنهاد اوليه فاز  -پژوهشگاه نيرو -طرح تحقيقاتي استاد -4

 "غناطيسيطراحي هسته چرخ دنده م" -4603 -دانشگاه کاشان -طرح داخلي پژوهانه  -6

 "مدلسازي و طراحي یک نمونه چرخ دنده مغناطيسي شار شعاعي و یک نمونه چرخ دنده مغناطيسي شار محوري" - 4608  -ارجي طرح خ -6

 "ساخت یک دستگاه چرخ دنده مغناطيسي شار محوري" -4608 -طرح خارجي  -1

 "ساخت یک دستگاه چرخ دنده مغناطيسي شار شعاعي" -4608 -طرح خارجي  -8

 "تحليل مدلسازي و ساخت چرخ دنده مغناطيسي جهت استفاده در نيروگاه بادي" -4608 -سال اول  6 فاز  پروپوزال -پژوهشگاه نيرو -طرح تحقيقاتي استاد -3

ن پهناي پالس و سوپر فرمول به منظور طراحي روتور آهنربا دفني چرخ دنده شار شعاعي با استفاده از روش مدوالسيو" -4608 –دانشگاه کاشان  –= طرح داخلي پژوهانه 8

 "ايکاهش هارمونيک ميدان و گشتاور دندانه

 "طراحي و ساخت روتور رلوکتانسي سد شار در چرخ دنده مغناطيسي" – 4600 –دانشگاه کاشان  –طرح داخلي پژوهانه  -8
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