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 :راهنمايي و دبيرستان تحصيل در مقطع

 اد(سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان )سمپ  -

 دانش آموخته برتر مقاطع تحصيلي و برگزیده مسابقات علمي با رتبه اول -

 

  : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسيدانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسي

 قدرت –: برق رشته تحصيلي کارشناسي

  16.20: معدل دوره کارشناسي

 DGعملي در زمينه عملياتي کردن نيروگاههاي توليد پراکنده : بررسي راهکارهاي علمي و عنوان پروژه کارشناسي

 

 : دانشگاه کاشاندانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسي ارشد

 قدرت –: برق ارشد رشته تحصيلي کارشناسي

   18.52: معدل دوره کارشناسي ارشد

با استفاده از الگوریتم تکاملي  (DG)هاي توزیع با وجود منابع توليد پراکنده در سيستم DSTATCOMجایابي و تنظيم بهينه : عنوان پروژه کارشناسي ارشد
Immune 

 

 : دانشگاه علم وصنعت ایراندانشگاه محل تحصيل دوره دکتری

 قدرت –: برق رشته تحصيلي دکتری

 18.15: معدل دوره دکتری

 ي بر تقویت و بهبود چگالي گشتاور انتقاليدوالیه قوسي مبتن مغناطيسي طراحي و تحليل چرخ دنده  عنوان پروژه دکتری:

 

 :سابقه کار

 88تا  87مهندس ناظر شرکت توزیع برق استان اصفهان )شرکت مهندسين مشاور دانشمند( از سال  -1

 90تا  88ز سال مهندس طراح شرکت توزیع برق استان اصفهان )شرکت مهندسين مشاور دانشمند( ا -2

 89تا  88کارشناس برنامه و بودجه شرکت توزیع برق استان اصفهان )شرکت مهندسين مشاور دانشمند( سال  -3

 95تا  90ازسال  –فشار قوي و مواد مغناطيسي  پژوهشگر مرکز تحقيقات -4

 هاي علمي شهيد فهميدهعضو مرکز نوآوري و همکاري -5

 ( IEEEعضو انجمن مهندسين برق و الکترونيک آمریکا ) -6

 95تا  92از سال  –دانشگاه آزاد نراق )مقطع کارشناسي ارشد( استاد  -7

 95تا  92از سال  –کارشناسي ارشد(  دانشگاه آزاد جاسب )مقطعاستاد  -8

 92تا  86از سال  -دانشگاه عالمه فيض کاشاناستاد  -9

 92تا  86از سال  -مدیر گروه برق دانشگاه عالمه فيض -10

 کنونتا  94از سال  –دانشگاه کاشان استاد  -11
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 .1392 ترویجي محاسبات نرم،مجله علمي  ،در شبکه توزیع در حضور منابع توليد پراکنده با استفاده از الگوریتم ایمني DSTATCOMجایابي و تعيين ظرفيت بهينه  -11
 

 

 :کاری و پژوهشيهای  زمينه

 شبکه هاي توزیعطراحي ،تحليل، توسعه و نگهداري 

 منابع توليد پراکنده

 در شبکه هاي توزیع (SFCL, FCLابررساناها و محدودکننده هاي جریان خطا )

 در صنعت برق (Electromagnetic compatibilityمغناطيسي ) سازگاري الکترو

 در شبکه قدرت FACTSادوات 

 (Magnetic gearناطيسي )سرعت باال، گشتاور باال( )گيربکس هاي مغ

 

 

 ۲۲: دانشگاه کاشان ساختمان ارشدی اتاق آدرس

 ۰۳۱۵۵۹۱۳۳۷۱   شماره تماس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


