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 مشخصات (1

 آصفی نام خانوادگی:  توحید:نام

 

 آدرس (2

 زیرزمین 9۸ پالک  9 نوآوری نبش پردیس فناوری پارک :کارآدرس محل  +892873336289 تلفن ثابت:

   asefi@electromototech.comپست الکترونیکی: .…………………تلفن همراه:

 ب سایت:و
 

 ( مدارک تحصیلی3

 کارشناسی

 مهندسی برق مدرک تحصیلی: قدرت رشته تحصیلی:

 ۸78۸سال اخذ مدرک: شهید عباسپور-آب و برق دانشگاه صنعتمحل اخذ مدرک:

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق مدرک تحصیلی: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی رشته تحصیلی:

 ۸784سال اخذ مدرک: تهران دانشگاه محل اخذ مدرک:
 

( تالیفات4  

  ردیف عنوان تعداد

  (۸ علمی ترویجی، علمی پژوهشی ، ISIمقاله  1 تالیفات

  (2 مقاالت کنفرانسی 2

  (7 کتب تالیفی و ترجمه  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم متخصصین
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و ... در مجامع ، عضویت ها سمت هاسوابق کاری ، ( 5  
  ردیف عنوان 

 
سوابق 

  کاری

  (۸ مدت دو سال ل حمل و نقل لجستیکیموتور وسایپروژه ساخت  مدیر
  (2 سال ۸شتابدهنده الکترونی پژوهشگاه دانشهای بنیادی به مدت  هدر پروژ مگنت طراحی  پروژه رمدی

  (7 سال  2شرکت رادمان پویش به مدت  و بیرینگ مغناطیسی طراحی موتورمدیر 
  (4 سال  2به مدت  موتور سرعت باالمدیر پروژه ساخت 

  (6 سال 2ه در شرکت رادمان پویش به مدت هیئت مدیر عضو
  (8 سال 7به مدت  سیمرغعضو هیئت مدیره در شرکت 

  (ISEE 3عضویت در 
  (IEEE 9عضویت در شاخه دانشجویی 

علمی و تجربی تخصصی زمینه های( 6  
  ردیف عنوان

 
 زمینه ها

علمی  تخصصی
 و تجربی

  (۸ ژنراتور و موتورهای سرعت باال، شار محوری و ...طراحی 
-FLUX 2D & 7D , MAXWELL, Vectorماشین الکتریکی نظیر :  FEMنرم افزارهای طراحی و شبیه سازی 

Field Opera 
2)  

  (inventor,cad, solidworks 7 ,نرم افزار های 
کار با اکثر نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی الکترونیک قدرت نظیر 

:MATLAB,PSIM,PSPICE,PROTEUS,AlTIUM,… 
4)  

  (DSP,ARM,ATMEL,FPGA,… 6کار با میکروکنترها و پروسسورهایی نظیر :
 
 

و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 7  
  ردیف عنوان

 
 

فعالیت های 
پژوهشی و 

 پروژه ها

  (۸ وات 262موتور وسایل حمل و نقل لجستیکی توان طراحی وساخت 

  (662W 2ساخت موتور کولر آبی فریتی با توان 

  (6kW 7نربای دائم بدون گیربکس آسانسور ساخت موتور آه

  (662W 4ساخت موتور بدون گیربکس کولر آبی با توان 

بدون نیاز به  FOCبه همراه کنترل  4kWبا توان  222krpmفوق سریع  AFEطراحی و ساخت درایو دوطرفه 

 سنسور موقعیت

6)  

م بدون نیاز به سنسور موقعیت با گشتاور راه با قابلیت کنترل سرعت موتور آهنربای دائ 3.6kWدرایو طراحی و ساخت 

 اندازی نامی

8)  

و با قابلیت همخوانی با تمامی موتورهای سه فاز بدون نیاز به  2kWدرایو برای مصارف خانگی تا توان طراحی و ساخت 

 سنسور موقعیت

3)  

   (9 طراحی و ساخت ژنراتور شار محور با آهنربای فرایت

 

اختراعات( 8  
 

  ردیف عنوان
  (۸ )در حال ثبت(آهنربای دائم  222krpm موتور  ختراعا

  (2 )در حال ثبت( N.m/kg 9 باالی   موتور گیرلس با چگالی گشتاور

  (7 ژنراتور شار محور با آهنربای فرایت

                                                                                                                               


