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 کارشناسی ارشد
 مهندسی برق قدرت- گرایش ماشین هاي رشته تحصیلی:

الکتریکی و الکترونیک صنعتی 
  کارشناسی ارشدمدرك تحصیلی:
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) تالیفات4  
  ردیف عنوان تعداد

 
 تالیفات

  )1 علمی ترویجیعلمی پژوهشی،  ، ISIمقاله  _

مقاالت کنفرانسی  4 2(  
کتب تالیفی و ترجمه   _ 3(  

 

 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته

 فرم متخصصین
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) سوابق کاري ، سمت ها ، عضویت ها در مجامع و ...5  

  ردیف عنوان 
 

سوابق 
 کاري 

  )1  دانشگاه صنعتی شریفÏسرپرست آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 
  )LV , HV ( 2شرکت مطرح نیرو (طراحی پست هاي فشار قوي 

  )3  کیلوات )4-230شرکت مشاورین نیرو(تدوین استاندارد زمین پست هاي 
  )4 شرکت الکتروژن (مدیر واحد طراحی و توسعه)

  )5 شرکت الکتروژن (مدیر تولید)
  )6 شرکت الکتروژن (مشاور فنی مدیرعامل)

 
) زمینه هاي تخصصی علمی و تجربی6  

زمینه ها  ردیف عنوان
تخصصی علمی 

 و تجربی
  )1 طراحی انواع الکتروموتور

 
)  فعالیت هاي پژوهشی و پروژ ه ها7  

  ردیف عنوان
 
 

فعالیت هاي 
پژوهشی و 

 پروژه ها

"Modeling and Simulation of Permanent Magnet Disk Machines in 3D Finite 
Element Method (FEM)".Presented in 19th Tavanir International Conference (PSC 
2004) 

1(  

"Extraction of three Dimensional Field and induced Voltage in High Speed Axial 
Flux Permanent Magnet in  No-Loud Conditions", Accepted in ICEMS 2004 
Conference 

2(  

"Design And Analysis of High Speed Axial Flux Permanent Magnet Machine with 
Using Three - Dimensional Finite Element Method (FEM)." 

3(  

 
) اختراعات8  

  ردیف عنوان
  )1  اختراع

 2(  
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