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 مشخصات (1

 حلوایی نیاسر نام خانوادگی: ابوالفضل نام:

 

 آدرس (2

 8731753153دانشگاه کاشان، جاده راوند، کاشان، کدپستی  آدرس محل تدریس: 55912412-031 تلفن ثابت:

 halvaei@kashanu.ac.ir ست الکترونیکی:پ .………………… تلفن همراه:

 https://faculty.kashanu.ac.ir/halvaei/fa :وب سایت

 

 

 ک تحصیلیر( مد3

 کارشناسی

 مهندسی برق مدرک تحصیلی: کنترل رشته تحصیلی:

 1375 سال اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی اصفهان محل اخذ مدرک:

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق مدرک تحصیلی: کنترل رشته تحصیلی:

 1378 سال اخذ مدرک: دانشگاه تهران محل اخذ مدرک:

 دکترا

 مهندسی برق مدرک تحصیلی: قدرت رشته تحصیلی:

 1387 سال اخذ مدرک: دانشگاه علم و صنعت ایران محل اخذ مدرک:

 

( تالیفات4  

 ردیف عنوان تعداد

  (1 علمی ترویجی و علمی پژوهشی،  ISI مقاالت 40 تالیفات

  (2 مقاالت کنفرانسی 66

  (3 کتب تالیفی و ترجمه  ---

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم اساتید
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و ... در مجامع ، عضویت ها سمت هاسوابق کاری ، ( 5  

 ردیف عنوان 

سوابق 

 کاری

  (Senior member 1تاکنون با درجه  2005از سال  IEEEعضو انجمن 

  (2 عضو انجمن الکترونیک قدرت ایران

  (3 عضو انجمن انرژی ایران

  (4 تاکنون 1387استادیار گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان از سال 

  (5 تاکنون 1387مدیر مرکز فن آوری اطالعات دانشگاه کاشان از سال 

  (6 رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان هوپادگستر صنعت با پروانه فعالیت فنی مهندسی

  (7 تاکنون 1389عضو پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان از سال 

  (8 1383تا  1379سال  سرپرست برق و اتوماسیون شرکت صنایع فوالد امیرکبیر کاشان از

 

علمی و تجربی تخصصی زمینه های( 6  

 ردیف عنوان

 زمینه ها

علمی  تخصصی

 و تجربی

  (1 ()طراحی، تحلیل و ساخت PMموتورهای  درایوهای الکتریکی

  (2 )ماشینهای الکتریکی )تحلیل، کنترل و طراحی

  (3 یو هیبرید الکتریکیخودروهای 

  (4 هاالکترونیک قدرت، مبدلها و اینورتر

  (5 های( خاصها )پروژهسیستماتوماسیون  و کنترل صنعتی

  (6 آب، برق، گاز، ...(ساخت دستگاههای کنترل و اندازه گیری در مبحث انرژی )

 

و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 7  

 ردیف  عنوان

فعالیت های 

پژوهشی و 

 پروژه ها

دانشگاه کاشان و شرکت  هشیقرارداد با معاونت پژو  –( 2طراحی و ساخت خودروی هیبرید برقی )شاهب پروژه 

 سایپاکاشان
1)  

  (2 قطیران کاشانشرکت ت قرارداد با  -پروژه ارزیابی و بهینه سازی کیفیت توان برق مصرفی شرکت ماشین سازی 

ای دائم سنکرون با ولتاژ ضدمحرکه غیرسینوسی  با پروژه طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل سرعت موتور آهنرب

 حداقل ریپل گشتاور و قابلیت کارکرد بدون حسگر 
3)  

 طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل مناسب جهت بازگشت انرژی در شرایط ترمزی قطار برقی متروی اصفهانپروژه 

 قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان –
4)  

  (5 ترل هوشمند موتورخانه )محصول شرکت هوپاد گستر صنعت(طراحی و ساخت سیستم کن

  (6 (های کشاورزی  )محصول شرکت هوپاد گستر صنعتطراحی و ساخت سیستم هوشمند اندازه گیری دبی آب چاه

  (7 (شرکت هوپاد گستر صنعت انجام شده در)در زمینه کنترل و اتوماسیون صنعتی و تله متری  چندین پروژه دیگر

  اند.ا پروژه های خاتمه یافته ذکر گردیدهتوجه: صرف
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( اختراعات8  

 ردیف عنوان

  –از سازمان پژوهشهای علمی  علمی با اینورتر کاهش ساختار یافته با تائیدیه BLDCساخت درایو بدون حسگر موتور  اختراع

 و بنیاد ملی نخبگان صنعتی ایران

1)  

  (2 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتیبا تائیدیه  ل تک سیکلیکنترل موتور دی سی بدون جاروبک به روش کنتر

   (3 .89965و  شماره ثبت  5/7/1395، به تاریخ ثبت مولد پالس قدرت نیمه هادی ترکیبی به صورت ماژوالر

 

افتخارات (9  

 ردیف عنوان

 خاراتافت
  (1 1391استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 

  (2 1392پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال 

  (3  1394 کاشان در سال پژوهشگر نمونه دانشگاه

  (4 1396پزوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان 
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