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 مشخصات (1

 ترقی  نام خانوادگی: مازیار   نام:

 

 آدرس (2

 موسسه علم و فناوری یوتاب هوشینه  :کارآدرس محل  00456422  تلفن ثابت:

 maazeear@gmail.com   پست الکترونیکی: .......................................تلفن همراه:

 وب سایت:

 

 ( مدارک تحصیلی3

 کارشناسی

  لیسانس     مدرک تحصیلی: برق قدرت  رشته تحصیلی:

 8651  سال اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی شریف تهران  محل اخذ مدرک:

 کارشناسی ارشد

 مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:

 سال اخذ مدرک: محل اخذ مدرک:

 دکترا

 مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:

 نام موسسه آموزشی: س موسسه آموزشی:آدر

 

( تالیفات4  

  ردیف عنوان تعداد

 

 تالیفات
  (8 علمی ترویجی، علمی پژوهشی ، ISIمقاله  -

  (0 مقاالت کنفرانسی -

  (6 کتب تالیفی و ترجمه  -

 
 
 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم متخصصین

 

mailto:maazeear@gmail.com
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و ... در مجامع ، عضویت ها سمت هاسوابق کاری ، ( 5  
  ردیف عنوان 

 
 

سوابق 
  کاری

  (8 ا در شرکت قدس نیروکارشناس پست ه
  (0 مدیر عامل و کارشناس اجرایی در شرکت دز تاب )ساخت تابلو های حفاظت و کنترل پست ها (

  (6 کارشناس طراحی در شرکت فراپارس قشم ) مجری طرحهای معدنی (
  (4 کارشناس طراحی در شرکت رسانای قشم و رئیس هیئت مدیره )طرح های صنعتی ، پستها و نیروگاهها(

  (6 دیر عامل در شرکت زنتوم توان )پستها ، نیروگاهها وطرحهای صنعتی و معدنی (م
استحصال موادمعدنی  ، پویا زرکان ،پویازرساز ، های  مشاور برق وطراحی شبکه های فشار متوسط و فشار قوی در شرکت

 نیک گستر قشم و ذوب روی قشم
5)  

  (7 ان (کارشناس در شرکت یوتاب هوشینه  )طرح های دانش بنی
  (1 عضو ارشد سازمان نظام مهندسی تهران در رشته برق

 
علمی و تجربی تخصصی زمینه های( 6  

  ردیف عنوان
 زمینه ها

علمی  تخصصی
 و تجربی

  (8 الکترونیک صنعتی –رکتیفایر ها  –فیلتر هارمونیک قدرت  –درایو ها 
  (EPC 0طراحی و    حفاظت و کنترل      56kv—062kvپستهای برق 

  (6 نیروگاههای آبی حفاظت و کنترل
  (CHP 4نیروگاههای دیزلی و 

  (6 طرح های دانش بنیان در زمینه برق 

 
و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 7  

  ردیف عنوان
 
 
 
 
 

فعالیت های 
پژوهشی و 

 پروژه ها

7865ساخت اولین  درایوها در ایران بعنوان پروژه لیسانس در دانشگاه صنعتی شریف در سال  8)  

با شرکت فولمن 8678کیلو ولت در سال  860ساخت و طراحی اولین تابلو های حفاظت و کنترل پستهای   0)  

مگا واتی 062واحد  4و گتوند در بخش حفاظت هرکدام  4راه اندازی نیروگاه آبی کارون   6)  

ق های منطقه ای و پروژه با شرکت ساپتا و بر 02ساخت و تست تابلو های حفاظت و کنترل در قالب بیش از   4)  

  (6 ساخت سیستم کنترل برای چند نیروگاه دیزلی ازجمله الستیک یزد و شرکت پویا زرکان

دستگاه پست موبایل  6کیلو ولت ذوب روی قشم و  56پست –ساخت تست راه اندازی جندین پست فشار قوی 

کیلو ولت برای کردستان عراق 860/88  

5)  

های جیوه برای کارخانجات از جمله کارخانه فلوتاسیون جیوه و سیستم کنترل کور چندین پروژه صنعتیطراحی واجرا 

و راه اندازی موتورهای الکتریکی فشار متوسط برای شرکت استحصال مواد معدنی ایران  

7)  

  (1 راه اندازی و طراحی تطبیقی رکتیفایر های صنعتی برای ذوب روی زنجان و قشم و مس خاتون آباد

مگاوار 82تا  88کیلو ولت از  02دستگاه فیلتر هارمونیک  6طراحی و اجرای   2)  

  (82 مشاوره سیستمهای برق و قدرت در چندین پروژه

 

اختراعات( 8  

  ردیف عنوان
  (8  اختراع

 0)  
 6)  

                                                                                                                      


