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 تحصیالت 

 (1931تب  1931) تهراندانشگاه پژٍّی،  دوتزی رضتِ آیٌذُ

 اًذیـی تش پایِ هؼاسف ٍ هفاّین لشآًی ٌّجاسی آیٌذُ-ًاهِ: تذٍیي چاسچَب ؿٌاختی ػٌَاى پایاى 

  :اصغش پَسػضت ٍ دوتش هحوذهْذی رٍالفماسصادُ دوتش ػلیاػتاداى ساٌّوا 

 تشخَسداس اص تَسع ؿْیذ احذی تٌیاد هلی ًخثگاى 

 تشگضیذُ جَایض دٍسُ دوتشی تٌیاد هلی ًخثگاى تشای دٍ ػال پیاپی 

  ِ1931پظٍّی ػال  وٌىَس دوتشی آیٌذُ چْاسمستث 

دانشگاه ّبی الىتزیىی،  يوبرضٌبسی ارضذ رضتِ هٌْذسی ثزق، گزایص الىتزًٍیه لذرت ٍ هبضی

 (1933تب  1931) صنعتی شریف

 ی تذٍى جاسٍته ّای المایی دٍتحشیىِ ػاصی تلفات هاؿیي ًاهِ: اسصیاتی ٍ تْیٌِ ػٌَاى پایاى 

 اػتاد ساٌّوا: دوتش ّاؿن اٍسػی هیشصهاًی 

 ِ1931وٌىَس واسؿٌاػی اسؿذ گشایؾ لذست ػال ؿـن   ستث 

 (1931تب  1939) تی شریفدانشگاه صنعوبرضٌبسی هٌْذسی ثزق، 

 ُدسجِ آصادی 6ػاص حشوتی تا حؼگشّای ایٌشػی، داسای  ی واسؿٌاػی: طشاحی ٍ ػاخت ؿثیِ پشٍط 

 اػتاد ساٌّوا: دوتش ػلی تٌایی 

 ِ1939وٌىَس واسؿٌاػی ػال  اُم-93  ستث 

   

 

 

 

 

 



 

 

 پژوهی آینذه یکار های تجربه 

 آسیب غزة سبسّبی ضگفتی ّطذار طزاحی سبهبًِ

 (1936-1933پظٍّـگاُ ساّثشدی داًا ) -طشاحی ػاهاًِ  هذیش

 ایزاى تزسین رًٍذّبی

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

 یزٍّبی هسلحً پژٍّی آیٌذُ راّجزی سبهبًِطزاحی 

 (1931ول ًیشٍّای هؼلح ) ػتاد پظٍّی آیٌذُ دفتش - ػٌذ تذٍیي هذیش

 داًطگبُ ػبلی دفبع هلی پژٍّی داًطجَیبى آیٌذُطزاحی دٍرُ وبرٍرسی 

 (1931ول ًیشٍّای هؼلح ) ػتاد پظٍّی آیٌذُ دفتش - هـاٍس

 ول ًیزٍّبی هسلح ستبد پژٍّی آیٌذُ دفتز سٌذ تذٍیي

 (1931پظٍّـگاُ ساّثشدی داًا ) - هـاٍس

 وتبثخبًِ ًَیي ًسل :جْبًی سطح در ػوَهی ّبی وتبثخبًِ دیذثبًی

 (1931اُ تْشاى )داًـگ -پظٍّـگش 

 ػوَهی ایزاى ّبی وتبثخبًِ ًگبری آیٌذُ فزایٌذ

 (1931داًـگاُ تْشاى ) - طشاح فشایٌذ

 راًی وطتی ٍ ثٌبدر صٌؼت سٌبریَّبی تذٍیي

 (1933ٍواس آٍا ) هؤػؼِ هـاٍسُ وؼة -هـاٍس 

 وفص ایزاى صٌؼت سٌبریَّبی تذٍیي

 (1933ٍواس آٍا ) هؤػؼِ هـاٍسُ وؼة -هـاٍس 

 لن ػلویِ حَسُ اسالهی تجلیغبت دفتز پژٍّی آیٌذُ گزٍُ اًذاسی راُ ًگبضت رُ تذٍیي

 (1933) لن ػلویِ حَصُ اػالهی تثلیغات دفتش -پظٍّـگش 

 اصٌبف اػتزاض سبس ضگفتی سٌبریَّبیتذٍیي 

 



 

 

 (1933ًیشٍی اًتظاهی جوَْسی اػالهی ایشاى ) -پظٍّـگش 

 وبرگزی اػتزاض سٌبریَّبیتذٍیي 

 (1933اًتظاهی جوَْسی اػالهی ایشاى )ًیشٍی  -پظٍّـگش 

 پژٍّطی تبثبى-آهَسضیرُ دٍثزگشاری 

 (1933ًیشٍی اًتظاهی جوَْسی اػالهی ایشاى ) -هذسع ٍ هـاٍس 

 ثسیجسبسهبى  دیذثبًی ًظبم ضٌبسی هَضَع الگَی طزاحی

 (1933هشوض هطالؼات ؿْیذ تْـتی ) -پظٍّـگش 

 ایزاى اسالهی اًمالة پبسذاراى سپبُ ثٌیبدیي اسٌبد تذٍیي

 (1933هشوض هطالؼات ؿْیذ تْـتی ) -پظٍّـگش 

 ًگبضت هلی( هسئلِ اػتیبد )رًٍذپژٍّی ٍ تذٍیي رُ پظٍّی آیٌذُ

 (1933پظٍّی ساّثشدی ) هؤػؼِ افك آیٌذُ -پظٍّـگش 

 ای الیِ یلّػِ تحلیل رٍش ووه ثب ایزاى سٌت اّل پژٍّبًِ آیٌذُ تحلیل

 (1939ساّثشدی )پظٍّی  هؤػؼِ افك آیٌذُ -پظٍّـگش 

 آسیب غزة هٌطمِ اهٌیتی تزتیجبت دٍرًوبی

 (1939پظٍّی ساّثشدی ) هؤػؼِ افك آیٌذُ -پظٍّـگش 

 (هطتزن الذام ثزًبهِ ًخست هبِّ ضص افك در)ای  ّستِ سٌبریَّبی هذاوزات

 (1939پظٍّی ساّثشدی ) هؤػؼِ افك آیٌذُ -پظٍّـگش 

 ّبی ایزاى تحزین پژٍّی آیٌذُ

 ای( ّؼتِ تَافك اص پغ ایشاى تحشین ػٌاسیَّای ٍ تحشین دیذتاًی ؿٌاػی، تحشین گضاسؽ ػِ )ؿاهل
 (1939ٍ  1931پظٍّی ساّثشدی ) هؤػؼِ افك آیٌذُ -پظٍّـگش 

 ثبسی ًظزیِ اس استفبدُ ثب غزة ٍ ایزاى رٍاثط ثیٌی پیص

 (1931پظٍّی ساّثشدی ) هؤػؼِ افك آیٌذُ -پظٍّـگش 

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



 

 

 (1939ٍ  1931پظٍّی ساّثشدی ) هؤػؼِ افك آیٌذُ -پظٍّـگش 

 1930 جوَْری ریبست اًتخبثبت پژٍّی آیٌذُ

 (1931پظٍّی ساّثشدی ) هؤػؼِ افك آیٌذُ -هـاٍس 

 ّبی فضبیی ًبهتؼبرف پژٍّی پیطزاًِ آیٌذُ

 (1931داًـگاُ تْشاى ) -ٍ طشاح پظٍّؾ  پظٍّـگش

 ّبی ضذ ثبلگزد پژٍّی سبهبًِ آیٌذُ

 (1931ٍ  1931ػاصهاى صٌایغ دفاع )ػاصذ( ) - پظٍّـگش

 ًگبری راّجزدی، ثب ّوىبری آلبی دوتز ػجذالزحین پذرام طزاحی هذل اسالهی ایزاًی آیٌذُ

 (1931) داًـگاُ ػالی دفاع هلی - پظٍّـگش

 دفبػی ثبًیدیذ  طزاحی ٍ ثبسًگزی سبهبًِ

 (1939) دفاػی فٌاٍسی ٍ ػلَم پظٍّی آیٌذُ هشوض - یپظٍّ آیٌذُهـاٍس 

 دیگر یکار های تجربه

 ای( دلیمِ 92 لسوتِ 92ثزای ضجىِ یه سیوب )« دستبى ثْطت»تلَیشیًَی   طزاحی هسبثمِ

 (1931تْاس ٍ تاتؼتاى )پشداصؽ گؼتشؽ فجش هؤػؼِ  –هذیش طشاحی هؼاتمِ 

 ویلٍَات 122ی لذرت یه ًیزٍگبُ ثزلبثی  ثزلبثی ٍ طزاحی سبهبًِّبی ثزلی ًیزٍگبُ  سبسی فٌبٍری ثَهی

 (1931ٍ  1939ؿشوت ًَیذ پان ًیشٍ ) -هٌْذع لذست ٍ وٌتشل 

 ی المبیی یه ویلٍَات ی وٌتزل ثزای وَرُ یبثی هذاری ٍ طزاحی سبهبًِ ػیت

 (1939ٍ تْاس  1933ؿشوت پذیذُ صٌؼت ؿشیف )صهؼتاى  -هٌْذع الىتشًٍیه لذست 

 هحتَا ٍ سبسٍوبرّبی اجزایی چْبرهیي ّوبیص هلی ثٌیبد ًخجگبى طزاحی

 (1933ػؼِ ساّثشد سٍیؾ ؿشیف )تاتؼتاى ٍ پاییض هؤ - ّوایؾ یطشاحهـاٍس 

 (Forex) در تغییزات لیوتی ثبسار فبروس( Sentiment)ی تبثیز ثبٍر ٍ احسبس هزدم  هطبلؼِ

 (1933ؿشوت تْیي )پاییض ٍ صهؼتاى  -هٌْذع هالی 



 

 

 ّبی الىتزًٍیىی رٍثبت اهذاد ٍ ًجبت هٌجغ تغذیِ ٍ سبهبًِ طزاحی

 (1931)پاییض ٍ صهؼتاى  ػاصاى ػوشاى آػیا ؿشوت ایوي -هٌْذع لذست ٍ وٌتشل 

 یچیٌگتؼویز ٍ ًگْذاری هٌبثغ تغذیِ سَی

 (1931ؿشوت هٌاتغ تغزیِ الىتشًٍیه )تاتؼتاى  -الىتشًٍیه لذست هٌْذع 

 سبسی هخبثزات در ایزاى تخصیص طیف ثزای خصَصیّبی  ّب ٍ سیبست تحلیل رٍش

 (1936تا تْاس  1931هَػؼِ ساُ ػتَدُ )پاییض  -گش ػلَم التصادی  پظٍّؾ
 

 کتاب

 پظٍّی یٌذُهؤػؼِ افك آ :تْشاى ،«پظٍّی یٌذُآ یّا ّا ٍ آصهَدُ آهَصُ(. »1933) ْذیه یاى،احوذ ٍ ثذالشحینپذسام، ػ
 .یساّثشد

 ٍ سفتاسی الگَّای تٌیادیي، تاٍسّای: لشآًی اًذیـی آیٌذُ تش دسآهذی(. »1931ادُ، هحوذهْذی )احوذیاى، هْذی ٍ رٍالفماسص
 ، تْشاى، داًـگاُ ٍ پظٍّـگاُ ػالی دفاع هلی ٍ تحمیمات ساّثشدی.«پظٍّـی سٌّوَدّای

، تْشاى، «هجادلِ ػَسُ هٌظش هؤهٌاًِ اص ًگشی آیٌذُ ٍ حىوشاًی(. »1931احوذیاى، هْذی ٍ رٍالفماسصادُ، هحوذهْذی )
 داًـگاُ ٍ پظٍّـگاُ ػالی دفاع هلی ٍ تحمیمات ساّثشدی.

، «جاثیِ ػَسُ هٌظش اص پظٍّی آیِ تِ سّیافتی(. »1931رٍالفماسصادُ، هحوذهْذی )هحیط، اهیشحؼیي ٍ احوذیاى، هْذی، 
 تْشاى، داًـگاُ ٍ پظٍّـگاُ ػالی دفاع هلی ٍ تحمیمات ساّثشدی.

 

 ها مقاله

 (ISIآی ) اِس آیًوبیِ  دارای همبلِ

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. 

  پژٍّطی-ّبی ػلوی همبلِ

ّای  فشض تحلیلی اًتمادی ٍ ساّثشدی تش پیؾ(. »1936اصغش پَسػضت ) هْذی احوذیاى، هحوذهْذی رٍالفماسصادُ، ػلی

 ، فصلٌاهِ ساّثشد، دس ًَتت چاج.«پظٍّی هذٍى داًؾ آیٌذُ

 ػَسُ هٌظش اص ایشاى اػالهی اًمالب هاّیت تثییي(. »1936اصغش پَسػضت ) هْذی احوذیاى، هحوذهْذی رٍالفماسصادُ، ػلی

 ّای اًمالب اػالهی، دس ًَتت چاج. ، فصلٌاهِ پظٍّؾ«(سُ) خویٌی اهام اًذیـِ تش تأویذ تا هجادلِ

 صلٌاهِ، ف«ساّثشدی صٌایغ دس پاتشجا گزاسی اٍلَیت الگَی طشاحی. »(1933) صالی ػلواى پذسام، ػثذالشحین، هْذی احوذیاى
 .99 ؿواسُ، ًْن ػال ،هذیشیت تْثَد



 

 

 خبرجیًطزیبت ّبی هٌتطزضذُ در  همبلِ
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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-ّبی ػلوی همبلِ

 1931پاییض تاى،  ًـشیِ دیذُ، «ًگاسی ساّثشدی دس وـَسّای فٌالًذ ٍ ػٌگاپَس همایؼِ ػاهاًِ آیٌذُ»هْذی احوذیاى، 
 

 ّبی در دست اًتطبر همبلِ

ای ٍ ّوىاساًِ تشای  سؿتِ ّای هیاى ؿٌاػی پظٍّؾ سٍؽ»اصغش پَسػضت،  هْذی احوذیاى، هحوذهْذی رٍالفماسصادُ، ػلی
 .فصلٌاهِ اًذیـِ هذیشیت ساّثشدی، «گیشی اص هؼاسف اػالهی ػی تا تْشُاجتوا-حل هؼائل اًؼاًی

 

 



 

 

 شذه اختراع ثبت

 ترکیبی مبدلفرایند کنترل »ػلی هَیذی، ًصیشیاى، هحوذسضا رٍالمذسی ٍ ػیذهْذی احوذیاى، یاػش وشیوی، ٍحیذسضا 

 .ایشاى، 1933، تیشهاُ 61911، ؿواسُ ثثت «میانی ی خازن ولتاژ ناپیوستهمُد چوک در 

 

 های پژوهشی مورد عالقه زمینه

  پظٍّی آیٌذُ ّای ػاهاًِاًذاصی  ٍ ساُطشاحی  

 ُّـذاس ساّثشدی( ػاصّا ؿگفتیّای هذیشیت  اًذاصی ػاهاًِ طشاحی ٍ سا( 

  پظٍّی ؿٌاختی آیٌذُ هؼشفتهثاًی 
 ُاًذیـی لشآًی پظٍّی اػالهی ٍ آیٌذُ آیٌذ 

 

 علمی افتخارات

 ی تٌیاد هلی ًخثگاى دس دٍسُ دوتشیتشخَسداسی اص تَسع ؿْیذ احذ 

 ِ1931ی ؿـن وٌىَس ػشاػشی واسؿٌاػی اسؿذ، ػال  وؼة ستث 

  ِ1939دس وٌىَس ػشاػشی واسؿٌاػی، ػال  93وؼة ستث 

  1931وؼة هذال ًمشُ ؿاًضدّویي الوپیاد وـَسی فیضیه، ػال 

 

 ای رایانهای  حرفههای  مهارت

 C++ ًَِیؼی( )تشًاه 

 MATLAB and Simulink )هٌْذػی تشق ٍ سیاضیات( 

 Altuim Designer )الىتشًٍیه( 

 Mathematica )سیاضیات( 

 Vensim ّای دیٌاهیىی( )ػیؼتن 

 PSCAD )هٌْذػی تشق( 

 PSIM )هٌْذػی تشق( 

 CodeComposer )هٌْذػی تشق( 

 

 

 های هنری مهارت

 ٌّزّبی سٌتی

 تشتیل ٍ لشائت هجلؼی لشآى وشین 



 

 

 پشداصی داػتاى 

 خط ًؼتؼلیك 

  ػٌتیآٍاص 

 هذرىٌّزّبی 

 ( طشاحی پَػتش ٍ تاصػاصی تصاٍیشAdobe Photoshop) 

 طشاحی الگَّای دٍتؼذی ٍ پَیاًوایی (Adobe Flash) 

 اصالح ٍ ٍیشایؾ اػٌاد صَتی (Adobe Audition) 

 ِتؼذی طشاحی ػ (3D Studio Max) 

 

 های ورزشی مهارت

  (1933) واساتِ، ػثه ویَوَؿیي ای قهوهووشتٌذ 

  1936ٍ  1931 ّای ؿوـیشتاصی داًـگاُ ؿشیف، ػالواپیتاى تین 

  ّای سایج ٍسصؽّای  سؿتِدس ؿواس صیادی اص  ػوَهیهْاست 

 

 های فرهنگی و اجتماعی فعالیت

  ،1936ٍ  1931ّای  ػالػضَ واًَى لشآى ٍ ػتشت داًـىذُ هذیشیت داًـگاُ تْشاى 

 1939ٍ  1933 ّای ّوىاسی تا هؼاًٍت فشٌّگی داًـگاُ صٌؼتی ؿشیف، ػال 

 ِهؼاًٍت فشٌّگی داًـگاُ ؿشیف« فشٌّگ» ی ًگاسؽ همالِ دس ًـشی 
  1931ػضَ هٌتخة ؿَسای صٌفی داًـجَیاى داًـگاُ، ػال 

 1931ٍ  1936 ّای ػضَ هتٌخة ؿَاسی صٌفی داًـجَیاى داًـىذُ تشق داًـگاُ ؿشیف، ػال 

 ِالىتشًٍیه هٌْذػاى تشق  ی هَػؼِی داًـجَیی  ػضَ ؿاخ ٍ(IEEEػال ،) 1933ٍ  1933 ّای 

 

 های خارجی زبان

  :تؼیاس خَباًگلیؼی 

 ػشتی: خَب 

 


