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 مشخصات (1

 شاملو نام خانوادگی: صادق نام:

 

 آدرس (2

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آدرس محل تدریس: 02184062415تلفن ثابت:

 ,shamlou@eetd.kntu.ac.irست الکترونیکی:پ .………………………تلفن همراه:

shamlou@kntu.ac.ir 

 :وب سایت

 

 ک تحصیلیر( مد3

 کارشناسی

 کارشناسی مدرک تحصیلی: قدرت-برق لی:رشته تحصی

 1377 سال اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی امیرکبیر محل اخذ مدرک:

 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی: قدرت-برق رشته تحصیلی:

 1379سال اخذ مدرک: فردوسی مشهد محل اخذ مدرک:

 دکترا

 دکترامدرک تحصیلی: قدرت-برق رشته تحصیلی:

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر نام موسسه آموزشی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر موسسه آموزشی:آدرس 

 

( تالیفات4  

  ردیف عنوان تعداد

  (1 علمی ترویجی و علمی پژوهشی،  ISI مقاالت 2 تالیفات

10بیش از    (2 مقاالت کنفرانسی 

  (3 کتب تالیفی و ترجمه  

 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

اساتیدفرم   
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و ... جامعدر م ، عضویت ها سمت هاسوابق کاری ، ( 5  

  ردیف عنوان 

 

 

 

 

سوابق 

  کاری

  (1 اریاستاد-دانشکده برق یطوس ریخواجه نص دانشگاه

  (2 برق یاجرا یمهندس سییر-یامور مهندس و توسعه گاز یمهندس شرکت

  (3 معاونت طراحی و توسعه-و توسعه یطراح-الکتروژن شرکت

  (4 شد طراح برقکارشناس ار-طراحی برق-2احداث پاالیش گاز بید بلند  پروژه

  (5 کارشناس ارشد طراح برق-طراحی برق احداث پاالیش گاز ایالم پروژه

  (6 کارشناس طراحی موتور-و توسعه یطراح شرکت الکتروژن

 

علمی و تجربی تخصصی زمینه های( 6  

  ردیف عنوان

 

 

 زمینه ها

 تخصصی

 علمی و تجربی

  (1 طراحی ماشینهای الکتریکی

  (2 و شبیه سازی ماشینهای الکتریکی مدلسازی

  (3 ساخت و آزمون ماشینهای الکتریکی

  (4 تشخیص خطا در ماشینهای الکتریکی

  (FEM 5روشهای عددی در الکترومغناطیس 

-Ansys-Maxwell-Jmag-Flux-Motorcadمانند  FEMتسلط بر نرم افزارهای مهندسی 

Infolytica-Motorsolve- 

6)  

  (7 سازی مصرف انرژی مدیریت انرژی و بهینه 

  (8 خودروهای برقی و ترکیبی

  (9 انرژیهای تجدیدپذیر و منابع ذخیره کننده انرژی

 

و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 7  

  ردیف عنوان

 

 

 

فعالیت های 

پژوهشی و 

 پروژه ها

 سه فاز ییالقا ینهایانواع خطا در ماش لینرم افزار تحل هیته-رویپژوهشگاه ن

 تک فاز ییالقا ینهایماش لیو تحل ینرم افزار طراح هیته-رویوزارت ن یانرژ عاونتم

 BLDC و DC و ییانواع الکتروموتور تک فاز و سه فاز القا یطراح-و توسعه شرکت الکتروژن یطراح معاونت

 BLDC یو موتورها یکیالکتر یموتورها یانرژ دیناظر پروژه استاندارد گر-سابا رویوزارت ن یانرژ معاونت

 یروگاهیژنراتور ن یبرا DC و ساخت موتور یطراح-مپنا توگا شرکت

 یبرا BLDC یساخت موتورها یاستاندارد و مشخضات فن نیدو-شرفتهیپ یموتورها پژوهشکده-روین پژوهشگاه

 یآب یکولرها

 یکولر آب یبرا BLDC ویو ساخت موتور و درا یطراح-الکتروژن شرکت

 هود یبرا BLDC ویو ساخت موتور و درا یاحطر-الکتروژن شرکت

 درب آسانسور یبرا BLDC ویو ساخت موتور و درا یطراح-منیطوس ا آسانسور

1)  
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( اختراعات8  

  ردیف عنوان

 

 

 

 اختراع

  (1 1387ساختار جدید برای موتور شار برگردان, ، ثبت اختراع

موتورهای یونیورسال و سنکرون آهنربای  DC, موتورهای ثبت اختراع, ساختار جدید استاتور برای موتورهای قطب چاکدار

 1387. دائم

2)  

  (3 ، کلید راه انداز الکترونیکی موتورهای القایی تکفاز 28893ثبت اختراع به شماره

  (4 ، مبدل موتورهای القایی تکفاز تک سرعتی به دو سرعتی 28892ثبت اختراع به شماره 

 

تافتخارا (9  

  ردیف عنوان

 

 

 افتخارات

 ساختمان استان تهران یسازمان نظام مهندس-کی هیکارشناس برق پا

 رانیا یصنعت قاتیاستاندارد و تحق یمل سازمان- یانرژ یساز نهیو به یکیالکتر ینهایماش-استاندارد  یرسم کارشناس

 رانیا یصنعت قاتیاستاندارد و تحق یسازمان مل-استاندارد نیتدو کارشناس

 رانیا یصنعت قاتیاستاندارد و تحق یسازمان مل یکیالکتر ینهایاستاندارد ماش یمل تهیکم سییر

 رانیا کیبرق و الکترون نیانجمن مهندس-رانیا کیبرق و الکترون نیانجمن مهندس عضو

 استاندارد شرکت ملی گاز ایران IGS برق تهیکم-عضو

 ناستاندارد شرکت ملی نفت ایرا -IPS برق تهیکم-عضو

 کمیته ملی برق و الکترونیک ایران-و توسعه گاز یمهندس ندهینما

 ییده گروه کاال یاستاندارد نفت برا نیتدو تهیکم-و توسعه گاز یمهندس ندهینما

1)  

 


