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) مدرك تحصیلی 3

 کارشناسی
  کارشناسیمدرك تحصیلی:  مهندسی برق و قدرترشته تحصیلی:

 1384  سال اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی شریف محل اخذ مدرك:

 کارشناسی ارشد
 کارشناسی ارشد مدرك تحصیلی:  مهندسی برق و قدرترشته تحصیلی:

 1386 سال اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی شریف محل اخذ مدرك:

 دکترا
  1390:مدرك تحصیلی  مهندسی برق و قدرترشته تحصیلی:

 دانشگاه صنعتی شریف: نام موسسه آموزشی  تهران- خیابان آزاديآدرس موسسه آموزشی:
 

) تالیفات4  
  ردیف عنوان تعداد

 
 تالیفات

  )1  علمی ترویجیعلمی پژوهشی و ، ISIمقاالت  ISI مقاله 12

مقاالت کنفرانسی  35 2(  
کتب تالیفی و ترجمه    3(  

 
 
 
 
 
 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته

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

  ردیف عنوان 
 
 
 
 

سوابق 
 کاري 

  )1 تا کنون 1391هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از شهریور ماه سال 
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  و )1390-1391هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي بمدت یک سال (

) 1386-1389واحد زنجان بمدت سه سال (
2(  

  )3  تا کنون1387تدریس در دانشگاه صنعتی شریف از سال 
  )4  تا کنون1391عضو کمیته تخصصی تاسیسات برقی در دفتر مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازي، از دي ماه 

 ساله ابررسانایی کشور در سال 10عضو کمیته تخصصی ابررسانایی در گروه مواد غیرفلزي پژوهشگاه نیرو و تدوین چشم انداز 
1394 

5(  

  )6 1391 تا شهریورماه 1390مدیر واحد توسعه تحقیقات در موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران از اردییهشت ماه 
  )7 1390 تا فروردین ماه 1389همکاري با شرکت افق هسته اي از مهر ماه 

  )8 1389 تا تیر ماه 1388همکاري با شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ از اردیبهشت ماه 
  )9 1387 تا اسفندماه 1386همکاري با معاونت توزیع توانیر از اسفندماه سال 

  )10 1389 تا اسفند ماه 1386کارشناس ارشد تاسیسات الکتریکی در شرکت مهندسین مشاور پویاب از دي ماه 
  )11 1387 تا اردیبهشت ماه 1384کارشناس ارشد طراحی ترانسفورماتور در موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران از دیماه 

 
) زمینه هاي تخصصی علمی و تجربی6  

زمینه ها  ردیف عنوان
تخصصی علمی 

 و تجربی
طراحی و بهینه سازي ماشین هاي الکتریکی  1(  

تجهیزات قدرت ابررسانایی  2(  
طراحی سیستم هاي عایقی فشارقوي  3(  

 
)  فعالیت هاي پژوهشی و پروژ ه ها7  

  ردیف عنوان
 
 
 

فعالیت هاي 
پژوهشی و 

 پروژه ها

  )1 خط پایلوت تولید ورق هسته در شرکت ایران ترانسفومدیر پروژه 

  )2 پایش آنالین ترانسفورماتورهاي قدرت در موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایرانمدیر پروژه طرح 

  )3 تدوین نرم افزار جامع طراحی ماشین هاي الکتریکی در موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایرانمدیر پروژه 

  )4  کیلو ولت نیروگاه اتمی بوشهر400مدیر پروژه طرح حفاظتی خطوط 

شرکت توزیع نیروي برق تهران  در مدیر پروژه بررسی عوامل موثر در پیري زودرس ترانسفورماتورهاي شبکه توزیع
 بزرگ

5(  

  )6 معاونت توزیع توانیر در مدیر پروژه جایابی بهینه سوئیچینگ در شبکه هاي توزیع با هدف اتوماسیون

در آزمایشگاه ابررسانا  طراحی و ساخت محدودساز جریان ابررساناي درجه حرارت باال از نوع القایی شیلد مغناطیسی
  براي اولین بار در کشوردانشگاه صنعتی شریف

7(  

  )8 تدوین نرم افزار ضرایب اطمینان مولفه مماسی میدان الکتریکی در ساختار عایقی ترانسفورماتورهاي قدرتو محاسبه 

  )9  در تغذیه شهرهاHVDCررسی امکان استفاده از ب

  )10 شبیه سازي رله هاي دیستانس نرم افزاري و بررسی رفتار آنها در برابر مشکالت کیفیت برق

  )11 ارائه الگوریتم جدید براي عملکرد صحیح رله هاي دیستانس با وجود جبرانگرهاي خازنی

شرکت ایران ترانسفو شبیه سازي و بررسی استقامت عایقی سر سیم ترانسفورماتورهاي فشار قوي 
 

12(  
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  )13 طراحی موتور ابررسانا در آزمایشگاه ابررسانایی دانشگاه صنعتی شریف

  )14 بررسی تاثیر شیلد گذاري الکترواستاتیکی در بهبود توزیع ولتاژ ضربه در طول سیم پیچ هاي ترانسفورماتورهاي قدرت

  )15 تهیه مرجع طراحی عملی ترانسفورماتورهاي قدرت

  )16  براي اولین بار در کشوردر آزمایشگاه ابررسانایی دانشگاه صنعتی شریف YBCOساخت قرصهاي ابررساناي 

طراحی و ساخت سیستم شناورسازي ابررسانا روي ریلهاي مغناطیسی براي دفتر فناوري ریاست جمهوري براي اولین 
 بار در کشور

17(  

  )18 جایابی بهینه سنسورهاي صوتی در بدنه ترانسفورماتورهاي قدرت براي اندازه گیري تخلیه جزئی

  )19 بدون جاروبک با روش ضرایب وزنی DCطراحی بهینه چندمنظوره موتور 
 20(  

 
) اختراعات8  

  ردیف عنوان
  )1  اختراع

 2(  
 

) افتخارات9  

  ردیف عنوان
 
 
 
 

 افتخارات

  )1 1379 در آزمون ورودي دانشگاهها (کنکور سراسري) در سال 3 منطقه 1کسب رتبه 

  )2 1384 فارغ التحصیالن رشته مهندسی برق و قدرت دانشگاه صنعتی شریف در سال 2کسب رتبه 

  )3 1384 در آزمون سراسري تحصیالت تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق در سال 3کسب رتبه 

 در آزمون سراسري تحصیالت تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در 2کسب رتبه 
 1384سال 

4(  

  )5 1384 در چهاردهمین المپیاد دانشجویی کشور در رشته مهندسی برق در سال 9کسب رتبه 

  )6 1386 آزمون ورودي مقطع دکتري برق دانشگاه صنعتی شریف در سال 1کسب رتبه 

  )7 1386عضویت بنیاد ملی نخبگان جمهوري اسالمی ایران از مهرماه 

  )8 1391استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در سال 

  )9 1393مدرس برگزیده دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی در سال 
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