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 مشخصات (1

 کيومرثي نام خانوادگی: آرش  نام:

 

 آدرس (2

 گروه مهندسی برق-دانشگاه اصفهان آدرس محل تدریس: 031-37934018  تلفن ثابت:

      kiyoumarsi_arash@yahoo.com        ست الکترونیکی:پ ..………  تلفن همراه:

 ..………  :وب سایت

 

 تحصیلیک ر( مد3

 کارشناسی

 کارشناسی  مدرک تحصیلی: الکترونیک-مهندسی برق رشته تحصیلی:

 1374 سال اخذ مدرک: دانشکده مهندسی نفت اهواز محل اخذ مدرک:

 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی: قدرت-مهندسی برق رشته تحصیلی:

 1377 سال اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی اصفهان محل اخذ مدرک:

 دکترا

 دکتري  مدرک تحصیلی: قدرت-مهندسی برق رشته تحصیلی:

، دانشگاه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آدرس موسسه آموزشی:

 ، اصفهان، ایران  صنعتی اصفهان

   دانشگاه صنعتی اصفهان نام موسسه آموزشی:

 

( تالیفات4  

  ردیف عنوان تعداد

  (1 علمی ترویجی و شیعلمی پژوه،  ISI مقاالت 28 تاليفات

  (2 مقاالت کنفرانسی 20

  (3 کتب تالیفی و ترجمه  3

 

 

 

 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

  (1 سال عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق  12

  (2 انجام چهار پروژه در مجتمع فوالد مبارکه

  (3 گرپروژه در صنایع دی 2انجام 

  (4 (1387-1386طراحی، تحلیل و ساخت یک موتور سنکرون مغناطیس دائم در دانشگاه صنعتی برلین)

طراحی و تحلیل یک ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم براي استفاده در توربین هاي بادي در دانشگاه صنعتی آخن، 
 (1393آخن)

5)  

 

علمی و تجربی تخصصی زمینه های( 6  

  ردیف عنوان

 زمينه ها

علمي  تخصصي

 و تجربي

  (1 طراحی، تحلیل و ساخت ماشین هاي الکتریکی مغناطیس دائم 

  (2 روش المان محدود و کاربرد آن در الکترومغناطیس 

  (3 تحلیل توربین هاي بادي
  (4 طراحی  و تحلیل کوره القایی  و کوره قوس الکتریکی

 

و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 7  

  ردیف عنوان
 

فعاليت های 

پژوهشي و 

 پروژه ها

درایو مغناطیس دائم از نوع داخلی براي مجتمع فوالد مبارکه-طراحی، تحلیل و ساخت یک موتور  1)  

درایو القایی براي مجتمع فوالد مبارکه-طراحی، تحلیل و ساخت یک موتور  2)  

براي صنایع دریاییکیلو وات(   200)وره القایی صنعتی تحلیل یک کو  طراحی   3)  

تحلیل یک موتور مغناطیس دائم بزرگ صنعتی براي صنایع دریایی و طراحی  4)  

مگا وات( براي  100طراحی و تحلیل مغناطیسی و حرارتی یک کوره قوس الکتریکی صنعتی )  
 مجتمع فوالد مبارکه 

5)  

 

( اختراعات8  

  ردیف عنوان

 اختراع
 1)  

 2)  

 

افتخارات (9  

  ردیف عنوان
 

 افتخارات
  (1 1391مدرس نمونه دانشگاه اصفهان در سال 

رشد قدرت، و دکتري قدرت در کسب رتبه دوم در بین فارغ التحصیالن دوره هاي کارشناسی الکترونیک، کارشناسی ا
 دانشکده مهندسی نفت اهواز و دانشگاه صنعتی اصفهان

2)  

دانش آموخته دوره پسا دکتري در گروه ماشین هاي الکتریکی و انرژي هاي تجدید پذیر در دانشگاه صنعتی برلین، برلین، 
 آلمان

3)  

 


