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 مشخصات (1

 عرب ماركده نام خانوادگی: غالمرضا نام:

 

 آدرس (2

 دانشگاه شهركرد آدرس محل تدریس: 03832324438تلفن ثابت:

 arab-gh@eng.sku.ac.irست الکترونیکی:پ ……………تلفن همراه:

 :وب سایت

 

 ک تحصیلیر( مد3

 کارشناسی

 لیسانسمدرک تحصیلی: برق الکترونیكرشته تحصیلی:

 1375سال اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی اصفهانمحل اخذ مدرک:

 کارشناسی ارشد

 كارشناسی ارشدمدرک تحصیلی: برق كنترلرشته تحصیلی:

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

 دکترا

 قدرت-برقمدرک تحصیلی: قدرترشته تحصیلی:

 دانشگاه صنعتی اصفهان نام موسسه آموزشی: ندانشگاه صنعتی اصفها آدرس موسسه آموزشی:

 

( تالیفات4  

  ردیف عنوان تعداد

  (1 علمی ترویجی و علمی پژوهشی،  ISI مقاالت 60 تالیفات

  (2 مقاالت كنفرانسی 55

  (3 كتب تالیفی و ترجمه  1

 

 

 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 89تا مهر  86عاون آموزشی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهركرد از اردیبهشتم

  (2 93تاشهریور  89معاون آموزشی دانشگاه شهركرد از مهر 

  (3 94تا مهر  88دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه شهركرد از 

  (4 94تابهمن  93رییس پردیس دانشگاه شهركرد از شهریور 

  (5 "سد و نیروگاه برقآبی" علمی پژوهشی سردبیر مجله

  (ISC 6 "سیستمهاي هوشمند در مهندسی برق"عضو هیات تحریریه مجله 

  (7 ایران قدرت عضو انجمن الکترونیك

   (8 تاكنون 84عضو هیات علمی دانشگاه شهركرد از سال 

 

علمی و تجربی تخصصی زمینه های( 6  

  ردیف عنوان

 

 زمینه ها

علمی  تخصصی

 و تجربی

  (1 لکتریکیدرایوهاي ا

  (2 الکترونیك صنعتی 

  (3 سیستمهاي كنترل غیرخطی

  (4 میکروپروسسورهاي صنعتی سیستمهاي دیجیتال زمان حقیقی،

  (BLDC, Induction Motor, PMSM, IPMS, Syn RM 5كنترل موتورهاي الکتریکی مغناطیس دائم 

 

و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 7  

  ردیف عنوان

 

 

 

 

 

فعالیت های 

پژوهشی و 

 پروژه ها

  (1 شركت اسنوابررسی مشکالت موجود در لباسشویی هاي تسمه اي )با موتور یونیورسال(  و ارتقاء آن 

  (2 ماشین لباسشویی دایركت درایو شركت اسنوابررسی مشکالت و ارائه راهکار براي بهبود راندمان 

وتی )صنایع دریایی شهید قربانی طراحی كنترل كننده موتور مغناطیس دائم به منظور كاهش نویز ص

 اصفهان(

3)  

  (4 طراحی و ساخت اینورتر براي كمپرسور یخچال )راه آهن جمهوري اسالمی (

  (5 موتور هاي بدون جاروبك با كاربرد دریایی )مركز تحقیقات زیر دریایی اصفهان(

  (6 )مركز تحقیقات زیر دریایی اصفهان( AUVكنترل بال شناور 

  (7 ( )مركز تحقیقات زیر دریایی اصفهان(Torque Motorشتاور)موتور هاي مولد گ

  (8 كاربرد نانو تکنولوژي در سنسورهاي دریایی )مركز تحقیقات زیر دریایی اصفهان(

  (9  )با شركت گاز استان چهار محال و بختیاري( تکنولوژیهاي نوین بازرسی داخلی و خارجی خطوط تغذیه و توزیع گاز

  (10 در شركت مس سرچشمه ACو  DCاي الکتریکی دوره درایوه 4تدریس 

با استفاده از پردازنده  PSIMدوره كارگاه آموزشی عملی كنترل موتورهاي الکتریکی با نرم افزار  5ارائه 

TMS320F28335  در كنفرانس(PEDSTC08 دانشگاههاي فردوسی مشهد، نوشیروانی بابل، شهركرد، صنعتی ،

 شهداي هویزه(

11)  
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)براي انجام كلیه روشهاي كنترل غیر خطی بر  مجموعه تحقیقاتی درایوهاي الکتریکی و اینورترهاساخت 

( كه به مرحله تولید رسیده BLDC, Induction Motor, PMSM, IPMS, Syn RMروي موتورهاي 

 است و به چندین دانشگاه نیز تحویل شده است.

12)  

كیلوات متصل به شبکه با قابلیت استحصال 5 سه سنجابیژنراتور قف -مجموعه تحقیقاتی توربین باديساخت 

)براي انجام كلیه روشهاي كنترل غیر خطی( كه به مرحله تولید رسیده است و به چندین  ماكزیمم توان

 دانشگاه نیز تحویل شده است.

13)  

 

( اختراعات8  

  ردیف عنوان
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 اختراع

بدون موتور القایی به روش خطی سازي با فیدبك  سرعت )گشتاور( و شاركنترل كننده درایو طراحی و ساخت 

اختراع ) (1386سال  46201)شماره ثبت اختراع  TMS320F2812استفاده از پردازنده با روتور حسگر سرعت 

 (87سال  داراي تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهاي علمی صنعتی ایران

1)  

  (2 ( با منطق فازي SRMشونده ) طراحی و ساخت كنترل كننده سرعت یك موتور رلکتانسی سوئیچ

بدون استفاده از حسگر موقعیت با استفاده از پردازنده  BLDCطراحی و ساخت كنترل مستقیم گشتاور درموتور

)شماره ( 87اختراع داراي تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهاي علمی صنعتی ایران سال ) TMS320F28دیجیتال 

 (1386سال  46197ثبت اختراع 

3)  

و طراحی كنترل كننده سرعت موتور القایی به روش كنترل برداري بدون استفاده از حسگر سرعت  روتور  ساخت

 (1386سال  46196)شماره ثبت اختراع  TMS320F2812استفاده از پردازنده با 

4)  

دازنده با كنترل كننده پیش بین زاویه شار استاتور بدون نیاز به حسگر سرعت با استفاده از پر DTC-SVMروش 

TMS320F2812  (1386سال  46202)شماره ثبت اختراع 

5)  

كنترل كننده گشتاور )سرعت( موتور القایی به كمك روش كنترل مستقیم گشتاور كالسیك بدون استفاده از 

 (1386سال  46195)شماره ثبت اختراع  TMS320F2812استفاده از پردازنده حسگر سرعت با 

6)  

( موتور القایی بدون استفاده از حسگر با استفاده از رویتگر غیرخطی Sliding Mode controlكنترل لغزشی )

 (1386سال  46203)شماره ثبت اختراع  TMS320F2812استفاده از پردازنده با تطبیقی شار روتور 

7)  

 تاورگش افزایش با جریان سوم هارمونیك تزریق امکان و جدید بندي سیم با فاز شش القایی موتور ساخت و طراحی

 آن درایو و تولیدي

8)  

 9)  

 10)  
 

افتخارات (9  

  ردیف عنوان
 
 

 افتخارات

 2004در  سال  IEEE-IECONدر كنفرانس بین المللی الکترونیك صنعتی  بهترین مقاله ارائه شدهجایزه كسب 
 در كره جنوبی

 AWARD: "Best Paper Presentation AWARD in IECON'04" The 30th Annual Conference of 

the IEEE Industrial Electronics Society, 2004 

1)  

1392كسب استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهركرد   2)  

  (3 1387پژوهشگر نمونه دانشکده فنی دانشگاه شهركرد در سال

  (4 1388پژوهشگر نمونه استان چهارمحال و بختیاري در سال

 


