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 مشخصات (1

 بابائی نام خانوادگی: مجتبی نام:

 

 آدرس (2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام )ره( شهرری آدرس محل تدریس: 66553957 تلفن ثابت:

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

 www.iausr.ac.ir  :وب سایت

 

 ک تحصیلیر( مد3

 کارشناسی

 کارشناسی پیوسته مدرک تحصیلی: الکترونیک -مهندسی برق  شته تحصیلی:ر

 1381 سال اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی محل اخذ مدرک:

 کارشناسی ارشد

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

 1384 :سال اخذ مدرک دانشگاه شاهد محل اخذ مدرک:

 دکترا

 دکتری تخصصی مدرک تحصیلی: قدرت -مهندسی برق  رشته تحصیلی:

 –انتهای بزرگراه شهید ستاری  -تهران آدرس موسسه آموزشی:

 بلوار حصارک –میدان دانشگاه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  نام موسسه آموزشی:

 تهران تحقیقات

 

 تالیفات (4

  ردیف عنوان تعداد

عدد 7 تالیفات   (1 علمی ترویجی و علمی پژوهشی،  ISI مقاالت 

عدد 7   (2 مقاالت کنفرانسی 

عدد 1   (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

  (1 ار امام )ره( شهرری عضو هیئت علمی تمام وقت )با مرتبه استادیاری( دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگ

  (2 مدیر گروه رشته الکتروتکنیک در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام )ره( شهرری

  (3 معاون آموزشی و دانشجوئی دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام )ره( شهرری

  (4 در پژوهشکده برق پژوهشگاه نیرو کارشناس پروژه ای گروه ماشین های الکتریکی

  (5 کارشناس پژوهشی در دفتر طراحی شرکت صنایع هوائی قدس

 

علمی و تجربی تخصصی زمینه های( 6  

  ردیف عنوان

 زمینه ها

علمی  تخصصی

 و تجربی

  (1 طراحی، مدلسازی، تحلیل و کنترل ماشین های الکتریکی و درایو

  (2 ای الکتریکیمانیتورینگ و تشخیص خطا در ماشین ه

  (3 الکترونیک قدرت

 

و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 7  

  ردیف عنوان

فعالیت های 

پژوهشی و 

 پروژه ها

  (1 طراحی و ساخت موتور سوئیچ رلوکتانس برای کاربرد در کولرهای آبی

  (2 مکانیکی ناهم محوریالکتریکی داخلی و تحلیل ژنراتور سنکرون سه فاز تحت خطای 

  (3 نترل پدیده آشوب در کارکرد موتور سنکرون رلوکتانسیک

  (4 طراحی و ساخت سیستم کنترل برداری برای موتور القائی قفس سنجابی با استفاده از کنترل کننده سیگنال دیجیتال

  (Flux 5با استفاده از نرم افزار و ژنراتور سنکرون مدلسازی و تحلیل اجزای محدود موتور سوئیچ رلوکتانس 

 

افتخارات (8  

  ردیف عنوان

 

 افتخارات
  (1 قدرت دانشگاه آزاد اسالمی  -رتبه دوم آزمون ورودی دوره دکتری رشته مهندسی برق 

  (2 دانشگاه شاهد ازقدرت  –مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق  فارغ التحصیلیرتبه دوم 

  (3 روه ریاضی و فنیدر گ 1377منطقه یک کشوری در کنکور سراسری سال  994کسب رتبه 

 


