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 مشخصات (1

 عبداللهینام خانوادگی: سید احسان نام:

 

 آدرس (2

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل آدرس محل تدریس: تلفن ثابت:

 e.abdollahi@nit.ac.irست الکترونیکی:پ ..……………تلفن همراه:

   ehsan_e.abdollahi.aspx20%http://en.nit.ac.ir/people/resume_faculty_members/seyed :وب سایت

  

 ک تحصیلیر( مد3

 کارشناسی

 کارشناسی مدرک تحصیلی: قدرت -برق  رشته تحصیلی:

 1381 سال اخذ مدرک: صنعتی امیرکبیر محل اخذ مدرک:

 کارشناسی ارشد

ماشینهای الکتریکی و  -مهندسی برق قدرت صیلی:رشته تح

 الکترونیک قدرت

 کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی:

 1384سال اخذ مدرک: علم وصنعت  محل اخذ مدرک:

 دکترا

 دکتری مهندسی برق قدرت مدرک تحصیلی: قدرت -برقرشته تحصیلی:

 دانشگاه تهران نام موسسه آموزشی: تهران آدرس موسسه آموزشی:

 

تالیفات (4  

  ردیف عنوان تعداد

  (1 علمی ترویجی و علمی پژوهشی،  ISI مقاالت 8 تالیفات

  (2 مقاالت کنفرانسی 15

  (3 کتب تالیفی و ترجمه  

 

 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم اساتید

 

http://en.nit.ac.ir/people/resume_faculty_members/seyed%20ehsan_e.abdollahi.aspx
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و ... در مجامع ، عضویت ها سمت هاسوابق کاری ، ( 5  

 
علمی و تجربی تخصصی زمینه های( 6  

  ردیف عنوان
 زمینه ها

علمی  تخصصی
 و تجربی

  (1 تحلیل، طراحی و ساخت ماشینهای الکتریکی اعم از دوار و خطی
  (2 تحلیل و طراحی سیستم های تعلیق

Solid State Transformer 3)  
Maglev Transportation Systems 4)  

Electric Vehicles 5)  
 

و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 7  
  ردیف عنوان

 
فعالیت های 
پژوهشی و 

 پروژه ها

  (1 طراحی و ساخت موتور القایی دیسکی

  (2 طراحی و ساخت موتور  رلوکتانس سنکرون سرعت باال

  (3 طراحی و ساخت موتور شاربرگردان خطی

  (4 طراحی موتور شاربرگردان برای کاربرد خودرو برقی

یطراحی و ساخت موتور رلوکتانس سنکرون برای کاربرد خودرو برق  5)  

  (6 طراحی و پیاده سازی کنترل مناسب موتور رلوکتانس سنکرون برای کاربرد خودرو برقی

  (Solid State Transformer 7سیستم و تحلیل مدلسازی 

  (8 طراحی و ساخت ترانسهای فرکانس باال برای کاربردهای الکترونیک قدرت

 

اعات( اختر8  

  ردیف عنوان
 اختراع

 1)  
 2)  

 

افتخارات (9  

  ردیف عنوان
 
 

 افتخارات

  (1 برگزیده مرحله اول المپیادهای کامپیوتر و فیزیک

کنکور ورودی کارشناسی 77رتبه   2)  

  (3 دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی

  (4 فارغ التحصیل رتبه اول گرایش قدرت

 IEEE Senior Member 5)  

 

  ردیف عنوان 
 
 
 
 

سوابق 
  کاری

  (1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  (2 و واحد تحقیق  وتوسعه شرکت اوجا الکتریکعض

IEEE Senior Member 3)  
IEEE Magnetic Society Member 4)  

IEEE Power Electronic Society Member 5)  
  (6 مشاور شرکت ایران خودرو سازه


