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تحصیالت
دوتزی رضتِ آیٌذُپژٍّی ،دانشگاه تهران ( 1931تب )1931






ػٌَاى پایاىًاهِ :تذٍیي چاسچَب ؿٌاختیٌّ-جاسی آیٌذُاًذیـی تش پایِ هؼاسف ٍ هفاّین لشآًی
اػتاداى ساٌّوا :دوتش ػلیاصغش پَسػضت ٍ دوتش هحوذهْذی رٍالفماسصادُ
تشخَسداس اص تَسع ؿْیذ احذی تٌیاد هلی ًخثگاى
تشگضیذُ جَایض دٍسُ دوتشی تٌیاد هلی ًخثگاى تشای دٍ ػال پیاپی
ستثِ چْاسم وٌىَس دوتشی آیٌذُپظٍّی ػال 1931

وبرضٌبسی ارضذ رضتِ هٌْذسی ثزق ،گزایص الىتزًٍیه لذرت ٍ هبضیيّبی الىتزیىی ،دانشگاه

صنعتی شریف ( 1931تب )1933




ػٌَاى پایاىًاهِ :اسصیاتی ٍ تْیٌِػاصی تلفات هاؿیيّای المایی دٍتحشیىِی تذٍى جاسٍته
اػتاد ساٌّوا :دوتش ّاؿن اٍسػی هیشصهاًی
ستثِ ؿـن وٌىَس واسؿٌاػی اسؿذ گشایؾ لذست ػال 1931

وبرضٌبسی هٌْذسی ثزق ،دانشگاه صنعتی شریف ( 1939تب )1931




پشٍطُی واسؿٌاػی :طشاحی ٍ ػاخت ؿثیِػاص حشوتی تا حؼگشّای ایٌشػی ،داسای  6دسجِ آصادی
اػتاد ساٌّوا :دوتش ػلی تٌایی
ستثِ -93اُم وٌىَس واسؿٌاػی ػال 1939

تجربههای کاری آینذهپژوهی
طزاحی سبهبًِ ّطذار ضگفتیسبسّبی غزة آسیب
هذیش طشاحی ػاهاًِ  -پظٍّـگاُ ساّثشدی داًا ()1936-1933

تزسین رًٍذّبی ایزاى
ػضَ ثاتت هیض پظٍّـی  -پظٍّـگاُ ساّثشدی داًا ()1936-1933

طزاحی سبهبًِ راّجزی آیٌذُپژٍّی ًیزٍّبی هسلح
هذیش تذٍیي ػٌذ  -دفتش آیٌذُپظٍّی ػتاد ول ًیشٍّای هؼلح ()1931

طزاحی دٍرُ وبرٍرسی داًطجَیبى آیٌذُپژٍّی داًطگبُ ػبلی دفبع هلی
هـاٍس  -دفتش آیٌذُپظٍّی ػتاد ول ًیشٍّای هؼلح ()1931

تذٍیي سٌذ دفتز آیٌذُپژٍّی ستبد ول ًیزٍّبی هسلح
هـاٍس  -پظٍّـگاُ ساّثشدی داًا ()1931

دیذثبًی وتبثخبًِّبی ػوَهی در سطح جْبًیً :سل ًَیي وتبثخبًِ
پظٍّـگش  -داًـگاُ تْشاى ()1931

فزایٌذ آیٌذًُگبری وتبثخبًِّبی ػوَهی ایزاى
طشاح فشایٌذ  -داًـگاُ تْشاى ()1931

تذٍیي سٌبریَّبی صٌؼت ثٌبدر ٍ وطتیراًی
هـاٍس  -هؤػؼِ هـاٍسُ وؼةٍواس آٍا ()1933

تذٍیي سٌبریَّبی صٌؼت وفص ایزاى
هـاٍس  -هؤػؼِ هـاٍسُ وؼةٍواس آٍا ()1933

تذٍیي رًُگبضت راُاًذاسی گزٍُ آیٌذُپژٍّی دفتز تجلیغبت اسالهی حَسُ ػلویِ لن
پظٍّـگش  -دفتش تثلیغات اػالهی حَصُ ػلویِ لن ()1933

تذٍیي سٌبریَّبی ضگفتیسبس اػتزاض اصٌبف

پظٍّـگش ً -یشٍی اًتظاهی جوَْسی اػالهی ایشاى ()1933

تذٍیي سٌبریَّبی اػتزاض وبرگزی
پظٍّـگش ً -یشٍی اًتظاهی جوَْسی اػالهی ایشاى ()1933

ثزگشاری دٍرُ آهَسضی-پژٍّطی تبثبى
هذسع ٍ هـاٍس ً -یشٍی اًتظاهی جوَْسی اػالهی ایشاى ()1933

طزاحی الگَی هَضَعضٌبسی ًظبم دیذثبًی سبسهبى ثسیج
پظٍّـگش  -هشوض هطالؼات ؿْیذ تْـتی ()1933

تذٍیي اسٌبد ثٌیبدیي سپبُ پبسذاراى اًمالة اسالهی ایزاى
پظٍّـگش  -هشوض هطالؼات ؿْیذ تْـتی ()1933

آیٌذُپظٍّی هسئلِ اػتیبد (رًٍذپژٍّی ٍ تذٍیي رًُگبضت هلی)
پظٍّـگش  -هؤػؼِ افك آیٌذُپظٍّی ساّثشدی ()1933

تحلیل آیٌذُپژٍّبًِ اّل سٌت ایزاى ثب ووه رٍش تحلیل ػِلّی الیِای
پظٍّـگش  -هؤػؼِ افك آیٌذُپظٍّی ساّثشدی ()1939

دٍرًوبی تزتیجبت اهٌیتی هٌطمِ غزة آسیب
پظٍّـگش  -هؤػؼِ افك آیٌذُپظٍّی ساّثشدی ()1939

سٌبریَّبی هذاوزات ّستِای (در افك ضصهبِّ ًخست ثزًبهِ الذام هطتزن)
پظٍّـگش  -هؤػؼِ افك آیٌذُپظٍّی ساّثشدی ()1939

آیٌذُپژٍّی تحزینّبی ایزاى
(ؿاهل ػِ گضاسؽ تحشین ؿٌاػی ،دیذتاًی تحشین ٍ ػٌاسیَّای تحشین ایشاى پغ اص تَافك ّؼتِای)
پظٍّـگش  -هؤػؼِ افك آیٌذُپظٍّی ساّثشدی ()1939 ٍ 1931

پیصثیٌی رٍاثط ایزاى ٍ غزة ثب استفبدُ اس ًظزیِ ثبسی
پظٍّـگش  -هؤػؼِ افك آیٌذُپظٍّی ساّثشدی ()1931

ًگبرش  02همبلِ راّجزدی در هبٌّبهِ «ًبهِ آیٌذُپژٍّی» (تَسیغ هحذٍد)

پظٍّـگش  -هؤػؼِ افك آیٌذُپظٍّی ساّثشدی ()1939 ٍ 1931

آیٌذُپژٍّی اًتخبثبت ریبست جوَْری 1930
هـاٍس  -هؤػؼِ افك آیٌذُپظٍّی ساّثشدی ()1931

آیٌذُپژٍّی پیطزاًِّبی فضبیی ًبهتؼبرف
پظٍّـگش ٍ طشاح پظٍّؾ  -داًـگاُ تْشاى ()1931

آیٌذُپژٍّی سبهبًِّبی ضذ ثبلگزد
پظٍّـگش  -ػاصهاى صٌایغ دفاع (ػاصذ) ()1931 ٍ 1931

طزاحی هذل اسالهی ایزاًی آیٌذًُگبری راّجزدی ،ثب ّوىبری آلبی دوتز ػجذالزحین پذرام
پظٍّـگش  -داًـگاُ ػالی دفاع هلی ()1931

طزاحی ٍ ثبسًگزی سبهبًِ دیذثبًی دفبػی
هـاٍس آیٌذُپظٍّی  -هشوض آیٌذُپظٍّی ػلَم ٍ فٌاٍسی دفاػی ()1939

تجربههای کاری دیگر
طزاحی هسبثمِ تلَیشیًَی «دستبى ثْطت» ثزای ضجىِ یه سیوب ( 92لسوتِ  92دلیمِای)
هذیش طشاحی هؼاتمِ – هؤػؼِ پشداصؽ گؼتشؽ فجش (تْاس ٍ تاتؼتاى )1931

ثَهیسبسی فٌبٍریّبی ثزلی ًیزٍگبُ ثزلبثی ٍ طزاحی سبهبًِی لذرت یه ًیزٍگبُ ثزلبثی  122ویلٍَات
هٌْذع لذست ٍ وٌتشل  -ؿشوت ًَیذ پان ًیشٍ ()1931 ٍ 1939

ػیتیبثی هذاری ٍ طزاحی سبهبًِی وٌتزل ثزای وَرُی المبیی یه ویلٍَات
هٌْذع الىتشًٍیه لذست  -ؿشوت پذیذُ صٌؼت ؿشیف (صهؼتاى  ٍ 1933تْاس )1939

طزاحی هحتَا ٍ سبسٍوبرّبی اجزایی چْبرهیي ّوبیص هلی ثٌیبد ًخجگبى
هـاٍس طشاحی ّوایؾ  -هؤػؼِ ساّثشد سٍیؾ ؿشیف (تاتؼتاى ٍ پاییض )1933

هطبلؼِی تبثیز ثبٍر ٍ احسبس هزدم ( )Sentimentدر تغییزات لیوتی ثبسار فبروس ()Forex
هٌْذع هالی  -ؿشوت تْیي (پاییض ٍ صهؼتاى )1933

طزاحی هٌجغ تغذیِ ٍ سبهبًِّبی الىتزًٍیىی رٍثبت اهذاد ٍ ًجبت
هٌْذع لذست ٍ وٌتشل  -ؿشوت ایويػاصاى ػوشاى آػیا (پاییض ٍ صهؼتاى )1931

تؼویز ٍ ًگْذاری هٌبثغ تغذیِ سَییچیٌگ
هٌْذع الىتشًٍیه لذست  -ؿشوت هٌاتغ تغزیِ الىتشًٍیه (تاتؼتاى )1931

تحلیل رٍشّب ٍ سیبستّبی تخصیص طیف ثزای خصَصیسبسی هخبثزات در ایزاى
پظٍّؾگش ػلَم التصادی  -هَػؼِ ساُ ػتَدُ (پاییض  1931تا تْاس )1936

کتاب
پذسام ،ػثذالشحین ٍ احوذیاى ،هْذی (« .)1933آهَصُّا ٍ آصهَدُّای آیٌذُپظٍّی» ،تْشاى :هؤػؼِ افك آیٌذُپظٍّی
ساّثشدی.
احوذیاى ،هْذی ٍ رٍالفماسصادُ ،هحوذهْذی (« .)1931دسآهذی تش آیٌذُاًذیـی لشآًی :تاٍسّای تٌیادیي ،الگَّای سفتاسی ٍ
سٌّوَدّای پظٍّـی» ،تْشاى ،داًـگاُ ٍ پظٍّـگاُ ػالی دفاع هلی ٍ تحمیمات ساّثشدی.
احوذیاى ،هْذی ٍ رٍالفماسصادُ ،هحوذهْذی (« .)1931حىوشاًی ٍ آیٌذًُگشی هؤهٌاًِ اص هٌظش ػَسُ هجادلِ» ،تْشاى،
داًـگاُ ٍ پظٍّـگاُ ػالی دفاع هلی ٍ تحمیمات ساّثشدی.
احوذیاى ،هْذی ،هحیط ،اهیشحؼیي ٍ رٍالفماسصادُ ،هحوذهْذی (« .)1931سّیافتی تِ آیِپظٍّی اص هٌظش ػَسُ جاثیِ»،
تْشاى ،داًـگاُ ٍ پظٍّـگاُ ػالی دفاع هلی ٍ تحمیمات ساّثشدی.

مقالهها
همبلِ دارای ًوبیِ آیاِسآی ()ISI
V. Nasirian, Y. Karimi, M. Ahmadian, A. Moayedi and M. Zolghadri, “Small-Signal Modeling and Fast
Response Control Strategy for Discontinuous Capacitor Voltage Mode Operation of Cúk
Converters”, IEEE Transactions on Industry Applications, 2013.

همبلِّبی ػلوی-پژٍّطی
هْذی احوذیاى ،هحوذهْذی رٍالفماسصادُ ،ػلیاصغش پَسػضت (« .)1936تحلیلی اًتمادی ٍ ساّثشدی تش پیؾفشضّای
هذٍى داًؾ آیٌذُپظٍّی» ،فصلٌاهِ ساّثشد ،دس ًَتت چاج.
هْذی احوذیاى ،هحوذهْذی رٍالفماسصادُ ،ػلیاصغش پَسػضت (« .)1936تثییي هاّیت اًمالب اػالهی ایشاى اص هٌظش ػَسُ
هجادلِ تا تأویذ تش اًذیـِ اهام خویٌی (سُ)» ،فصلٌاهِ پظٍّؾّای اًمالب اػالهی ،دس ًَتت چاج.
هْذی احوذیاى ،ػثذالشحین پذسام ،ػلواى صالی (« .)1933طشاحی الگَی اٍلَیتگزاسی پاتشجا دس صٌایغ ساّثشدی» ،فصلٌاهِ
تْثَد هذیشیت ،ػال ًْن ،ؿواسُ .99

همبلِّبی هٌتطزضذُ در ًطزیبت خبرجی
M. Ahmadian, B. Jandaghi, H. Oraee, “Maximum Torque per Ampere Operation of Brushless
Doubly Fed Induction Machines”, Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ), 2011
M. Ahmadian, B. Jandaghi, H. Oraee, “Hysteresis loss in Brushless Doubly Fed Induction
Machines”, Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ), 2011

همبلِّبی هٌتطزضذُ در ّوبیصّبی خبرجی
Y. Karimi, V. Nasirian, M. Ahmadian, J. Yaghoobi and M. Zolghadri, “Small-Signal Modeling of
DCVM Cuk Converter Operating in both DC Input Voltage Source and PFC Applications”, ECCE
2010, Atlanta, Georgia, USA, Sept. 2010
V. Nasirian, Y. Karimi, M. Ahmadian, A. Moayedi and M. Zolghadri, “Small-Signal Modeling and Fast
Response Control Strategy for Discontinuous Capacitor Voltage Mode Operation of Cúk
Converters”, APEC 2011, Texas, USA.
B. Jandaghi, H. Gorginpur, A. Oraee, M. Ahmadian and H. Oraee, “A Survey on Rotor Faults in
Brushless Doubly-Fed Machines”, IYCE 2010, Portugal
M. Ahmadian, A. Oraee, B. Jandaghi, H. Gorginpur and H. Oraee, “Eddy Current Core Loss in
Brushless Doubly Fed Induction Machines”, IYCE 2011, Portugal
H. Gorginpur, A. Oraee, B. Jandaghi, M. Ahmadian and H. Oraee, “Reduction of The Torque
Ripple in Brushless Doubly Fed Machines”, IYCE 2011, Portugal

همبلِّبی ارائِ ضذُ در ّوبیصّبی خبرجی
M. Ahmadian, B. Jandaghi, A. Oraee, H. Oraee, “Current Angles for Operation of Brushless
Doubly Fed Induction Machines at Maximum Torque per Ampere”, EPECS 2010, Lviv, Ukraine,
Nov. 2010
M. Ahmadian, B. Jandaghi, H. Oraee, A. Oraee , P. Sotoodeh, “Economic Comparison of BDFG
and Common Generators in Wind Turbines”, EPECS 2010, Lviv, Ukraine, Nov. 2010

تزٍیجی-همبلِّبی ػلوی
1931  پاییض، ًـشیِ دیذُتاى،» «همایؼِ ػاهاًِ آیٌذًُگاسی ساّثشدی دس وـَسّای فٌالًذ ٍ ػٌگاپَس،هْذی احوذیاى

همبلِّبی در دست اًتطبر
 «سٍؽؿٌاػی پظٍّؾّای هیاىسؿتِای ٍ ّوىاساًِ تشای، ػلیاصغش پَسػضت،ُ هحوذهْذی رٍالفماسصاد،هْذی احوذیاى
. فصلٌاهِ اًذیـِ هذیشیت ساّثشدی،»اجتواػی تا تْشُگیشی اص هؼاسف اػالهی-حل هؼائل اًؼاًی

اختراع ثبتشذه
هْذی احوذیاى ،یاػش وشیویٍ ،حیذسضا ًصیشیاى ،هحوذسضا رٍالمذسی ٍ ػیذػلی هَیذی،
چوک در مُد ولتاژ ناپیوستهی خازن میانی» ،ؿواسُ ثثت  ،61911تیشهاُ  ،1933ایشاى.

زمینههای پژوهشی مورد عالقه


طشاحی ٍ ساُاًذاصی ػاهاًِّای آیٌذُپظٍّی



طشاحی ٍ ساُاًذاصی ػاهاًِّای هذیشیت ؿگفتیػاصّا (ّـذاس ساّثشدی)



هثاًی هؼشفتؿٌاختی آیٌذُپظٍّی
آیٌذُپظٍّی اػالهی ٍ آیٌذُاًذیـی لشآًی



افتخارات علمی





تشخَسداسی اص تَسع ؿْیذ احذی تٌیاد هلی ًخثگاى دس دٍسُ دوتشی
وؼة ستثِی ؿـن وٌىَس ػشاػشی واسؿٌاػی اسؿذ ،ػال 1931
وؼة ستثِ  93دس وٌىَس ػشاػشی واسؿٌاػی ،ػال 1939
وؼة هذال ًمشُ ؿاًضدّویي الوپیاد وـَسی فیضیه ،ػال 1931

مهارتهای حرفهای رایانهای


( C++تشًاهًَِیؼی)



( MATLAB and Simulinkهٌْذػی تشق ٍ سیاضیات)
( Altuim Designerالىتشًٍیه)
( Mathematicaسیاضیات)
( Vensimػیؼتنّای دیٌاهیىی)
( PSCADهٌْذػی تشق)
( PSIMهٌْذػی تشق)
( CodeComposerهٌْذػی تشق)








مهارتهای هنری
ٌّزّبی سٌتی


تشتیل ٍ لشائت هجلؼی لشآى وشین

«فرایند کنترل ترکیبی مبدل





داػتاىپشداصی
خط ًؼتؼلیك
آٍاص ػٌتی

ٌّزّبی هذرى





طشاحی پَػتش ٍ تاصػاصی تصاٍیش ()Adobe Photoshop
طشاحی الگَّای دٍتؼذی ٍ پَیاًوایی ()Adobe Flash
اصالح ٍ ٍیشایؾ اػٌاد صَتی ()Adobe Audition
طشاحی ػِتؼذی ()3D Studio Max

مهارتهای ورزشی


ووشتٌذ قهوهای واساتِ ،ػثه ویَوَؿیي ()1933
واپیتاى تین ؿوـیشتاصی داًـگاُ ؿشیف ،ػالّای 1936 ٍ 1931



هْاست ػوَهی دس ؿواس صیادی اص سؿتِّای ٍسصؽّای سایج



فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی


ػضَ واًَى لشآى ٍ ػتشت داًـىذُ هذیشیت داًـگاُ تْشاى ،ػالّای 1936 ٍ 1931



ّوىاسی تا هؼاًٍت فشٌّگی داًـگاُ صٌؼتی ؿشیف ،ػالّای 1939 ٍ 1933



ًگاسؽ همالِ دس ًـشیِی «فشٌّگ» هؼاًٍت فشٌّگی داًـگاُ ؿشیف
ػضَ هٌتخة ؿَسای صٌفی داًـجَیاى داًـگاُ ،ػال 1931
ػضَ هتٌخة ؿَاسی صٌفی داًـجَیاى داًـىذُ تشق داًـگاُ ؿشیف ،ػالّای 1931 ٍ 1936



ػضَ ؿاخِی داًـجَیی هَػؼِی هٌْذػاى تشق ٍ الىتشًٍیه ( ،)IEEEػالّای 1933 ٍ 1933




زبانهای خارجی



اًگلیؼی :تؼیاس خَب
ػشتی :خَب

