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  مشخصات )1

 معلم نام خانوادگی:   مهدي نام:

 

  آدرس )2

 تا کنون 1369- استاد تمام -دانشگاه صنعتی اصفهان آدرس محل تدریس: 031-33915381 تلفن ثابت:

 moallem@cc.iut.ac.ir پست الکترونیکی:  09133104345 تلفن همراه:

  :وب سایت
  

  ك تحصیلیر) مد3

  کارشناسی

  ناسیکارش مدرك تحصیلی:  قدرت - برق  رشته تحصیلی:

  1359 سال اخذ مدرك:  دانشکده فنی دانشگاه تهران محل اخذ مدرك:

  کارشناسی ارشد

  کارشناسی ارشد مدرك تحصیلی:  قدرت -برق رشته تحصیلی:

  1364 سال اخذ مدرك:  مورگانتون آمریکا - دانشگاه وست ویرجینیا محل اخذ مدرك:

  دکترا

  دکترا مدرك تحصیلی:  قدرت -برق رشته تحصیلی:

  الفایت غربی ایندیانا  -دانشگاه پردو نام موسسه آموزشی:  آمریکا درس موسسه آموزشی:آ
 

) تالیفات4  

    ردیف  عنوان  تعداد

  تالیفات
لیست پیوست- مقاله 50از بیش   )1  علمی ترویجی و علمی پژوهشی،  ISI مقاالت 

لیست پیوست-مقاله 100از بیش   )2  مقاالت کنفرانسی 

اقتصادي  -مقایسه فنی"پایان نامه کارشناسی ارشد )1

 ACو  (HVDC)شار قوي ف DCشبکه هاي انتقال انرژي 

 .EHV" 1985با ولتاژ بسیار باال 

بررسی مشخصه هاي عملکردي "رساله دکترا )2

 .1989 "موتورهاي رلکتانس سوئیچ شونده

 ،60Kwطراحی بهینه موتور "گزارش فوق دکترا )3

6000 RPm  شونده سویچبا رلکتانس"  

 )3  کتب تالیفی و ترجمه 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته

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

    ردیف  عنوان 

  

  

  

  

سوابق 

   کاري

  عضو ارشد انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
1( 

 )2  )تاکنون 1994از سال (  IEEEعضو ارشد انجمن بین المللی مهندسین برق الکترونیک 

 )3  تا کنون) 1380ان(اصفه اي شوراي مرکزي تحقیقات برق منطقهعضو 

 )4  دوره) 8( 1392-1377سین برق و الکترونیک ایران و شاخه اصفهان عضو هئیت مدیره انجمن مهند

  )1379-1377عضو شوراي همکاري ذوب آهن و دانشگاه صنعتی (
5( 

 )6  )1378-1376عضو شوراي تحقیق و توسعه صنایع استان اصفهان (

 )7  سال) 2عضو هیئت علمی شوراي تحقیقات سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران (

 )8  سال) 2(به مدت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  سرپرست

 )9  تاکنون) 1370موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت مشاوره و تحقیقات صنعتی پژوهنده نیرو (

 )10  )1385-1379عضو هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن خدمات مهندسی اصفهان (

 

علمی و تجربی تخصصی زمینه هاي) 6  

    ردیف  عنوان

  

  

 زمینه ها

علمی  تخصصی

  و تجربی

 )1  طراحی، آنالیز و کنترل ماشینهاي الکتریکی و درایوها

 )2  طراحی و بهینه سازي سیستم هاي محرکه الکترومغناطیسی

 )3  پایش و تشخیص عیب ماشینهاي دوار و ترانسهاي قدرت

 )4  محرکه هاي سیستمهاي حمل و نقل الکتریکی و خودرو برقی

 )5  کتریکیکیفیت توان در شبکه هاي ال

 )6  سیستمهاي قدرتدینامیک 

  7( 

  8( 

  9( 
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و پروژ ه ها)  فعالیت هاي پژوهشی 7  

    ردیف  عنوان

  

  

  

  

  

فعالیت هاي 

پژوهشی و 

  پروژه ها

 )1 مرتبه علمی: استاد - تاکنون 1369عضو هیئت علمی دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان 

 )2  1362 -1359اه صنعتی اصفهان دفتر مشترك سازندگی و آموزش وزارت نیرو و جهاد دانشگ مدیریت

یک موتور با رلکتانس سوئیچ شونده "طراحی و ساخت  -دانشگاه پردودوره فوق دکترا 

6000rpm,60kw" )1368( 

3( 

کمپانی جنرال موتورز امریکا بعنوان مهندس طراح سیستم ترمز ضد لغزش  - مرکز تحقیق و توسعه

(ABS) )1368 -1369( 

4( 

  ندمدت:دوره فرصت مطالعاتی بل

 1376- 1375دانشگاه کوئینز کانادا  )1(

 1386-1385دانشگاه تگزاس امریکا  )2(

5( 

  دو دوره کوتاه مدت بعنوان محقق مدعو:

 1373تابستان  - دانشگاه آخن آلمان )1(

 1372تابستان  -دانشگاه گراتس اطریش )2(

6( 

 )7 94و  93داالس تابستان  -مرکز تحقیقات خودروي برقی و انرژي هاي تجدیدپذیر دانشگاه تگزاس

لیست-پروژه تحقیقاتی و مشاوره تخصصی در صنعت برق، فوالد و نفت  100 بیش از نجام و ادیریت م  8( 

 9( 

 10( 

 11( 

 12( 

 

) اختراعات8  

    ردیف  عنوان

  

  

  

  اختراع

 )1 (US Patent)المللی  چند اختراع ملی و یک اختراع بین

 )2 .87-2-1و  8724-2، 6700، 8725، 8724-1تدوین استانداردهاي ملی به شماره هاي 

 )3 م زمین براي ساختمانهاي مسکونی و تجاري.سیست -تدوین استاندارد صنعت برق

 )4 (بین المللی)- موتور دو استاتوره با رلکتانس سویچ شوندهاختراع 

 )5 خطاي ترانسهاي قدرت بر اساس آنالیز جریانبهنگام سیستم تشخیص اختراع 

 6( 

 7( 

 8( 

 

افتخارات )9  

    ردیف  عنوان

  

  

  افتخارات

 )1 1394رتبه اول محققین برتر صنعت برق ایران 

 )IEEE (1394 2در زمینه آموزش (شاخه ایران کشور استاد پیشکسوت مهندسی برق 

 )3 بار 3پژوهشگر نمونه دانشگاه 

 )4 1384ه درخشان پژوهشگران صنعت برق ایران چهر

 )5 1392پیشکسوت مهندسی برق استان 
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