
 

 

 

 

 

 
مشخصات  )1

  فیضنام خانوادگی:جواد   نام:

 
آدرس  )2

  دانشگاه تهرانآدرس محل تدریس: 61114223 تلفن ثابت:

 jfaiz@ut.ac.irپست الکترونیکی: .…………… :تلفن همراه

 ut.ac.ir: وب سایت

 
) مدرك تحصیلی 3

 کارشناسی
کارشناسی   مدرك تحصیلی:  مهندسی برقرشته تحصیلی:

 1353سال اخذ مدرك: محل اخذ مدرك: دانشگاه تبریز
 کارشناسی ارشد

  کارشناسی ارشدمدرك تحصیلی:  مهندسی برقرشته تحصیلی:
 1354سال اخذ مدرك:  محل اخذ مدرك: دانشگاه تبریز

 دکترا
 : دکتراي مهندسیمدرك تحصیلی  مهندسی برق- ماشین هاي الکتریکیرشته تحصیلی:

 University of Newcastle upon Tyneنام موسسه آموزشی:   Newcastle upon Tyne- UK :آدرس موسسه آموزشی

 
) تالیفات4  

  ردیف عنوان تعداد
  )1  علمی ترویجیعلمی پژوهشی و ، ISIمقاالت  220 تالیفات

مقاالت کنفرانسی  230 2(  
کتب تالیفی و ترجمه   9 3(  

 
) سوابق کاري ، سمت ها ، عضویت ها در مجامع و ...5  

  ردیف عنوان 
سوابق 
 کاري 

  )1 سال) 3 سال و 4 سال (7رییس دانشکده فنی دانشگاه تبریزبه مدت 
  )2  سال.7معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی دانشکده فنی دانشگاه تهران به مدت 

  )3  سال.15مدیر قطب علمی سیستم هاي الکترومغناطیسی کاربردي- دانشکده فنی دانشگاه تهران به مدت 
  )4  سال.41 استادیار- دانشیار و استاد در دانشگاه هاي تبریز و تهران به مدت Ïعضو هیات علمی در رده هاي مربی 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته

 فرم اساتید
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) زمینه هاي تخصصی علمی و تجربی6  
  ردیف عنوان

زمینه ها 
تخصصی علمی 

 و تجربی

  )1 تحلیل- مدلسازي و طراحی ماشین هاي الکتریکی مختلف.
  )2 تحلیل و مدلسازي ترانسفورماتور ها.

  )3 تشخیص خطا در ماشین هاي الکتریکی مختلف.
  )4 کنترل سرعت ماشین هاي الکتریکی.

  )5 طراحی باس داکت هاي فشار متوسط.

 

)  فعالیت هاي پژوهشی و پروژ ه ها7  
  ردیف عنوان

فعالیت هاي 
پژوهشی و 

 پروژه ها

  )1 طراحی ژنراتور القائی  خود تحریک.

  )2 طراحی بهینه موتوهاي القائی تکفاز.

  )3 تجدید مقادیر نامی ترانسفورماتر تحت بار نامی.

  )4 تشخیص خطاي نا هم محوري در موتورهاي القائی سه فاز قفسه اي.

  )5 محاسبه اندوکتانس هاي موتور القائی تحت خطاي ناهم محوري.

 

) اختراعات8  

  ردیف عنوان
  )1  اختراع

 2(  

 

) افتخارات9  

  ردیف عنوان
 
 
 
 

 افتخارات

  )isi 1  ا% دانشمندان حهان اعالم شده توسط

  )2 ایران.  IEEEدریافت جایزه پیشکسوت از 

  )3 دریافت مدال نقره انیشتن از یونسکو.

  )4 دریافت نشان درجه یک پژوهش دانشگاه تهران.

  )5 استاد نمونه کشوري از دانشگاه تهران.

  )6 پژوهشگر رتبه اول  پژوهش هاي بنیادي خوارزمی.  

  )7 برگزیده چهره درخشان پژوهشی انجمن برق و الکترونیک ایران.

  )8 پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران.

  )9 دریافت جایزه انتشار کتاب بین المللی دانشگاه تهران. 

  )10 دریافت جایزه چهره بین المللی دانشگاه تهران.

  )11 برنده جایزه عالمه طباطبائی بنیاد نخبگان به عنوان استاد برجسته.
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