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و فناورانه و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 4  
  ردیف عنوان

 
 
 
 

فعالیت های 
پژوهشی و 
فناورانه و 
 پروژه ها

  (1 کیلووات 72و  8معکوس گرد با توان ( BLDC)دائم  آهنربایطراحی و ساخت درایو و الکتروموتور 

  (2 کیلووات 70و  60، 38با توانهای  DC طراحی و ساخت موتورهای الکتریکی معکوس گرد

  (V-type  3( با سرعت باال و با آهنربای داخلی BLDCطراحی و ساخت موتور آهنربای دائم )

  (4 کیلووات 45و  72طراحی و ساخت دینامومتر فوکو با توانهای 

  (5 هرتز  400کیلووات  5طراحی و ساخت اینورتر سه فاز چهار سیمه 

  (660KW 6( سیستم توربین بادی VRCCطراحی و ساخت سیستم کنترل جریان رتور ژنراتور القایی در )

  (ARM(CortexM4) 7کنترل سیستم شبیه ساز سامانه هوایی و برنامه نویسی تخصصی میکروکنترلر 

  (8 یدور خورشید 12000و ساخت و تولید نیمه انبوه موتور گیربکس طراحی 

  (9 کیلوولت آمپر برای بارهای نامتعادل چهار سیمه  35طراحی و ساخت جبران ساز سه فاز 

  (10 کیلوولت آمپر 20و  18، 10ساخت کامل ژنراتورهای طراحی و 

  (11 های القایی و تاسیس مرکز ساخت آنطراحی و ساخت کوره

  (11Kv 12طراحی و ساخت کویلهای ولتاژ باال تا 

 
ا و تست های آزمایشگاهیآزمایشگاه ه( 5  

آزمایشگاه ها  ردیف عنوان
و تست های 
  (DC 1و  ACتجهیزات تست و کنترل کیفی ماشین های الکتریکی  آزمایشگاهی

 

 

 پژوهشگاه نیرو

تهیکی پیشرفمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتر  

 فرم صنعت الکتروموتور
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( گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها 6  

  ردیف عنوان
 

 
 

گواهینامه ها 
،  ، تائیدیه ها

افتخارات و  

 استانداردها

 

  (1 ارزمیرتبه ی سوم ابتکار در هشتمین جشنواره خو

  (2 رتبه ی دوم تحقیقات کاربردی در دهمین جشنواره بین المللی خوارزمی

  (3 رتبه ی اول پژوهش های توسعه ای در دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی

  (4 رتبه ی دوم  پژوهش های  کاربردی در دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی

  (5 للی خوارزمیرتبه ی دوم ابتکار در پانزدهمین جشنواره بین الم

  (6 رتبه ی دوم  پژوهش های کاربردی در بیست و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی

تقدیرنامه از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برای طراحی و ساخت پرقدرت ترین فرستنده رادیویی 
 موج متوسط خاورمیانه

7)  

  (8 تایید صالحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت

ISO 9001 9)  

اعالم رضایت کارفرمایان و مشتریان )مجلس شورای اسالمی، نهاد ریاست جمهوری، صدا و سیما، سازمان 
 اسناد و کتابخانه ملی و وزارت خارجه(

10)  

 

( اختراعات7  

  ردیف عنوان  

 

 اختراع

  (22.5KW (1395) 1کنترلر هوشمند گشتاور بدون سنسور برای دینامومتر جریان فوکوی 

  (2 (1395برای بارهای هارمونیکی و نامتعادل چهارسیمه ) 35KVAطراحی و ساخت جبرانساز 

  (3 (1391ساخت فرستنده اف ام یک کیلووات تا پنج کیلووات )

  (4 (1391سیستم جامع کنترل و مانیتورینگ تجهیزات مخابراتی )

  (FM (1388) 5امکان ارسال اطالعات دیجیتال بر روی فرستنده 

  (6 (1388یشه هوشمند با استفاده از نانوتکنولوژی )ساخت ش

                                                                                                                      


