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 :افتخارات

 عضَ بٌیاد هلی ًخبگاى

 دٍسُ کاسشٌاػی اسشذشاگشد هوتاص 

 شاگشد هوتاص دٍسُ دکتشی
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 :هاتوانمنذی

 - MATLAB - DIGSILENT - PSCAD: آشٌایی ٍ تؼلط کاهل بش ًشم افضاسّای تخصصی بشق ٍ کاسبشدی

POWERWORLD - PSAT –ETAP-EMTP-ATP 
C  ٍC بشًاهِ ًَیؼی آشٌایی کاهل با صباى

++  

 ICDLتؼلط بش هْاست ّای 

 تؼلط بش صباى اًگلیؼی

 
 

:حق التذریس آموزشیسوابق   
 زمان دروس موسسه آموزش عالي

 1391تا  1388اص  آصهایشگاُ بشسػی ػیؼتن ّای لذست داًشگاُ صٌعتی شاّشٍد

تا ّن  1392اص ، الکتشًٍیک صٌعتی، هذاسّای هٌطمی، کٌتشل AC  ٍDCهاشیي ّای داًشگاُ جاهع علوی کاسبشدی 
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 اکٌَى خطی، آصهایشگاُ کٌتشل خطی، اصَل ػیي کشی ٍ سٍشٌایی فٌی شاّشٍد

اػالهی ٍاحذ شاّشٍدداًشگاُ آصاد   

، تاػیؼات AC  ٍDCآصهایشگاُ بشسػی ػیؼتن ّای لذست، هاشیي ّای 

، هاشیي ّای الکتشیکی 2الکتشیکی، تَلیذ ٍ ًیشٍگاُ، هاشیي ّای الکتشیکی 

 (کاسشٌاػی اسشذ)، سیاضیات هٌْذػی، ػویٌاس 3

تا ّن  1391اص 

 اکٌَى

 داًشگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ داهغاى
، لابلیت اطویٌاى دس ػیؼتن (کاسشٌاػی اسشذ)گزسا بشسػی حالت ّای 

(کاسشٌاػی اسشذ)، ػویٌاس (کاسشٌاػی اسشذ)ّای هٌْذػی   

تا ّن  1392اص 

 اکٌَى

 داًشگاُ پیام ًَس ٍاحذ شاّشٍد

، 3، هاشیي ّای الکتشیکی 2هباًی هٌْذػی بشق، هاشیي ّای الکتشیکی 

تشًٍیک صٌعتی، هاشیي ّای الکتشیکی هخصَص، عایك ٍ فشاس لَی،  الک

 بشسػی ػیؼتن ّای لذست، پشٍطُ کاسشٌاػی اسشذ

تا ّن  1392اص 

 اکٌَى
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The Modification of AVR Operation of a Diesel Generator for Charging a 
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2 
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field winding ICATE 2012- Craiova, Romania 

3 
Design rotor power supply for a synchronous motor with HTS field 

windings 
ICATE 2012- Craiova, Romania 

4 Using Clonal Selection Algorithm to Optimal Placement with Varying 

Number of Distributed Generation Units and Multi Objective Function 
Control Science and Engineering 

5 
Design a twelve phase 1.1 MW low voltage HTS motor for marine 

propulsion system 

International Review of Electrical 

(ISI) 

6 Vanadium Redox Flow Battery Control in Flexible Microgrids  (I.R.E.E.) 

7 
Design a Synchronous Motor with HTS Field Windings for Marine 

Propulsion Applications 

Electric Power Components and 

Systems (ISI) 

8 Modeling of a lead acid battery bank in the energy storage systems 

International Journal of Emerging 

Technology and Advanced 

Engineering 

9 
Remove the charger by Modification in AVR’s Operation of Diesel 
Generator in the Energy Storage Systems 

Elsevier Superconductivity  (ISI) 

  اػالهی آصاد داًشگاُ بشق هٌْذػی هلی کٌفشاًغ اًشطی ٍ رخیشُ ػاصی بادی تَسبیي هَلذّای اص اػتفادُ با لذست ػیؼتوْای اطویٌاى لابلیت افضایش 10

 گٌاباد-پٌجویي کٌفشاًغ هلی هٌْذػی بشق ػیؼتن شاسط باتشی بْیٌِ دس شٌاٍسّای صیشػطحی دیضل الکتشیک 11

12 
دیضل  AVRکٌٌذُ اًشطی با تغییش عولکشد دس رخیشُ بشسػی ٍ آًالیض حزف شاسطس دس یک ػیؼتن

 کٌٌذُ آىطًشاتَس تغزیِ
 اصفْاى -91هشداد  کٌفشاًغ بشق هجلؼی

 لٌگشٍد -ششویي کٌفشاًغ هلی هٌْذػی بشق FACTSبْبَد کیفیت تَاى دس شبکِ لذست با اػتفادُ اص ادٍات  13

 لٌگشٍد -ششویي کٌفشاًغ هلی هٌْذػی بشق بادی اًشطی تَلیذ ػیؼتن یک ّضیٌِ/اطویٌاى لابلیت اسصیابی 14

 ًیشٍ تَلیذ بْیٌِ ٍ دیٌاهیکی التصادی، تَصیع 15
دس  کاهپیَتش ٍ بشق هٌْذػی هلی ّوایش اٍلیي

 شوال کشَس



 

 

 
:پژوهشی طرح های   

 سازمان های مربوطه نوع همکاری نام طرح

ًیشٍگاُ هشْذ خاًِبشسػی ػیؼتن تَْیِ ٍ تعَیض َّای باتشی ًیشٍگاُ هشْذ -داًشگاُ صٌعتی شاّشٍد  ّوکاس پشٍطُ   

هطالعِ ٍ بشسػی الضاهات، اػتخشاج، تذٍیي ٍ اسائِ ًمشِ ساُ  علن 

 ٍ فٌاٍسی صیشػطحی دس حَصُ ساًش الکتشیکی شٌاٍسی 
صٌایع دسیایی -داًشگاُ صٌعتی شاّشٍد  ّوکاس پشٍطُ  

صّای باتشی ػا تعییي اًذاصُ ٍ هکاى یابی ٍ هذیشیت بْیٌِ رخیشُ

 ٍاًادیَم دس شبکِ تَصیع
 ّوکاس پشٍطُ

ششکت بشق -داًشگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیش

 تَصیع تْشاى
 

 

 

 :موضوعات مورد عالقه

 شبکِ ّای َّشوٌذ بشق ٍ خاًِ َّشوٌذ 

 رخیشُ ػاصّای اًشطی 

  تَسبیي ّای بادی( خَسشیذی)ػیؼتن ّای فتٍَلتاییک ٍ 

 ّای َّاییػذین ػَلفاس ٍ باتشی، باتشی ّای ٍاًادیَم سیذاکغ، ػشب اػیذی 

  شاسطّای ػشیع(Fast charging ) بشای اػتفادُ دس خَدسٍّای الکتشیکی 

  شاسطسّای صٌعتی  دیضل طًشاتَس ّا، هَتَسّای الکتشیکیهطالعِ ٍ بشسػی ٍ 

 

 

 


