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 مشخصات (1

 احمدی نصرآبادی نام خانوادگی:  سید امید نام:

 

 آدرس (2

کوچه  ،نرسیده به پل کریمخان ، ایرانشهر شمالی ،تهران :کارآدرس محل  86257773620تلفن ثابت:

 زاده،پالک سوم،واحد ششمباجول

   ahmadi@electromototech.comپست الکترونیکی: .................................تلفن همراه:

 وب سایت:

 

 ( مدارک تحصیلی3

 کارشناسی

 مهندسی برق مدرک تحصیلی: قدرت رشته تحصیلی:

 1531سال اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی شریفمحل اخذ مدرک:

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق مدرک تحصیلی: لکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین های ا رشته تحصیلی:

 1535سال اخذ مدرک: دانشگاه تهران محل اخذ مدرک:

 دکترا

 مهندسی برق مدرک تحصیلی: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی رشته تحصیلی:

خیابان کارگز شمالی ، بزرگراه جالل آل آدرس موسسه آموزشی:

 احمد

 تربیت مدرس نام موسسه آموزشی:

 

الیفات( ت4  

  ردیف عنوان تعداد

  (1 علمی ترویجی، علمی پژوهشی ، ISIمقاله  1 تالیفات

  (6 مقاالت کنفرانسی 6

  (5 کتب تالیفی و ترجمه  -

 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

متخصصینفرم   
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و ... در مجامع ، عضویت ها سمت هاسوابق کاری ، ( 5  
  ردیف عنوان 

 
 

سوابق 
  کاری

  (1 لبه مدت دو سا 18kVپروژه ساخت مدوالتور ولتاژ باال  مدیر
  (6 سال 6ساخت منبع تغذیه در پروژ[ شتابدهنده الکترونی پژوهشگاه دانشهای بنیادی به مدت پروژه  رمدی

  (5 سال و شش ماه 1مدیر فنی شرکت رادمان پویش به مدت 
  (4 سال  6مدیر پروژه ساخت درایو به مدت 

  (3 سال 6رییس هیئت مدیره در شرکت رادمان پویش به مدت 
  (2 سال 5در شرکت جنبش اشتهارد به مدت  عضو هیئت مدیره

  (ISEE 7عضویت در 
  (IEEE 0عضویت در شاخه دانشجویی 

 
علمی و تجربی تخصصی زمینه های( 6  

  ردیف عنوان
 زمینه ها

علمی  تخصصی
 و تجربی

  (1 طراحی مدارات الکترونیک دیجیتال ، آنالوگ در کاربرد های الکترونیک قدرت
طراحی و شبیه سازی الکترونیک قدرت نظیر  کار با اکثر نرم افزارهای

:MATLAB,PSIM,PSPICE,PROTEUS,AlTIUM,… 
6)  

  (DSP,ARM,ATMEL,FPGA,… 5کار با میکروکنترها و پروسسورهایی نظیر :
  (FLUX 6D & 5D , MAXWELL 4ماشین الکتریکی نظیر :  FEMنرم افزارهای طراحی و شبیه سازی 

 

و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 7  
  ردیف عنوان

 
 
 
 
 

فعالیت های 
پژوهشی و 

 پروژه ها

  (1kW 1با توان  18kV طراحی وساخت مدوالتور

  (3kW 6با توان  64kVطراحی و ساخت مدوالتور 

به میزان  18ppmطراحی و ساخت منبع تغذیه رمپی الکترومغناطیس های شتابدهنده الکترونی با دقت کنترل جریان 

688A 

5)  

  (MPDTC 4با روش کنترل  ANPCو ساخت درایو سه سطحی با مبدل طراحی 

بدون نیاز به  FOCبه همراه کنترل  4kWبا توان  688krpmفوق سریع  AFEطراحی و ساخت درایو دوطرفه 

 سنسور موقعیت

3)  

گشتاور راه  با قابلیت کنترل سرعت موتور آهنربای دائم بدون نیاز به سنسور موقعیت با 7.3kWدرایو طراحی و ساخت 

 اندازی نامی

2)  

و با قابلیت همخوانی با تمامی موتورهای سه فاز بدون نیاز به  6kWدرایو برای مصارف خانگی تا توان طراحی و ساخت 

 سنسور موقعیت

7)  

  (3kW 0ساخت موتور آهنربای دائم بدون گیربکس آسانسور 

  (338W 3ساخت موتور بدون گیربکس کولر آبی با توان 

  (338W 18ور کولر آبی فریتی با توان ساخت موت

 

اختراعات( 8  
  ردیف عنوان
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 اختراع  (1 )در حال ثبت(با روش کنترل برداری و بدون نیاز به سنسور موقعیت روتور 688krpmدرایو فوق سریع 
)در حال  موقعیت با قابلیت راه اندازی با گشتاور نامی از سرعت صفر بدون نیاز به سنسور 7.3kWدرایو موتور آهنربای دائم 

 ثبت(
6)  

                                                                                                                               


