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دپارتمان آموزش شرکت پارسیان سروپایش
(تنها آموزشگاه تخصصی درایو  ،اینورتر  ،سرو و سافت استارت در ایران)

-

کارشناسی  :مهندسی برق -دانشگاه علم و صنعت

-

کارشناسی ارشد :مهندسی برق -دانشگاه علم و صنعت

-

دکترا  :مهندسی برق -دانشگاه علم و صنعت

-

طراحی و مدلسازی سنسورهای الکترو مغناطيسی

-

تحليل عددی و روشهای ساخت سنسورها و ماشينهای الکترو مغناطيسی

-

تحليل عددی معادالت کوپالژ مدارات الکترونيک قدرت و کنترل ماشين

)1

"تعيين مشخصات موتورهای القايی تکفاز بر اساس شناسائی پارامترهای الکتريکی و

مکانيکی" ،بيستمين کنفرانس بين المللی برق  62 ،تا  62آبان ماه سال .1821
)6

"کنترل برداری موتور سنکرون آهنربای دايم با گشتاور و بازده بيشينه" ،چهاردهمين

کنفرانس مهندسی برق ايران  ، ICEE2006دانشگاه صنعتی امير کبير ،تهران  ،ايران 62 ،تا 62
ارديبهشت ماه .1821
)8

“ A Novel Optimized Eigen Value Based Three Phase Induction Motor

Problems Scheme”, 3rd International Conference on “Technical and Physical Control
TURKEY, pp. 138-142 , ,in Power Engineering” (TPE-2006), Gazi University, Ankara
.May 29-31, 2006
)1

“A Novel P.C. Base

Electromotor’s Dynamometery”, 3rd International

and Physical Problems in Power Engineering” (TPE-2006), Conference on “Technical
.University, Ankara, TURKEY, pp. 222-226, May 29-31, 2006 Gazi
)1

“ Identification of Single-Phase Rotary Transformer Parameters Using

.Discharge Response of Stator Current”, 7th PSC, Iran
)2

"الگوريتم طراحی ترانسفورماتورهای گردان مورد استفاده در رزولورهای بدون

جاروبک" ،هفتمين کنفرانس تخصصی قدرت ،دانشگاه صنعت آب و برق ،ايران ،آبان ماه .1821

2

)7

" روش نوين کنترل موتورهای پردور سنسورهای ناوبری براساس جايابی بهينه مقادير

ويژه" ،دومين کنفرانس سامانههای ناوبری  ، NSRC2006دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،ايران ،دی
ماه .1821
)2

" تعيين زاويه بهينه پرههای توربين بادی براساس جايابی بهينه مقادير ويژه ژنراتور

القايی" ،بيست و دومين کنفرانس بين المللی برق 62 ،تا  83آبان ماه سال .1822
)9

" تحليل جريان های ترانسفورماتور جهت استخراج پارامترهای حالت ماندگار با در نظر

گرفتن اثر اشباع هسته " ،اولين کنفرانس بين المللی نيروگاههای برق 11 ،تا  11اسفندماه سال
.1827
)13

"طراحی شناسايی پارامتر و شبيه سازی ترانسفوروماتورهای گردان مورد استفاده در

رزولورهای بدون جاروبک" ، ICEE2007 ،ايران

)1

ترجمه کتاب  ، Industrial Brushless DC Servomotorتاليف Piter Morton :

)6

ترجمه کتاب "  ، " Industrial Control Electronicsتاليف Boid Larson :

)8

تاليف کتاب " طراحی سيم بندی موتورهای القايی و آرمچيرها "

)1

تدوين جزوه " مروری بر موتورهای پلهای و نحوه درايو آنها "

-

کسب عنوان دانشجوی ممتاز آموزشی سال تحصيلی 21-21

-

کسب عنوان دانشجوی ممتاز پژوهشی سال تحصيلی  21-21و 21-22

-

کسب رتبه اول کشوری به همراه لوح و تنديس پاياننامه سال مهندسی برق ،سال

تحصيلی 21-22
-

کسب عنوان رتبه اول دانشآموختگان مهندسی برق ،سال تحصيلی 21-22

-

سيستم انتقال گشتاور بدون تماس"اداره کل ثبت شرکتها ومالکيت صنعتی ،ايران"

-

ترانسفورماتورهای گردان رينگی با طرح " U-Iاداره کل ثبت شرکتها ومالکيت ايران"

-

"رزولور با رتور بدون سيم پيچی"اداره کل ثبت شرکتها ومالکيت صنعتی ،ايران"

-

"رزولورهای خطی"اداره کل ثبت شرکتها ومالکيت صنعتی ،ايران"

-

"رزولورهای لولهای"اداره کل ثبت شرکتها ومالکيت صنعتی ،ايران"

تنظیم  :واحد برنامه ریزی آموزش
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