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رساله دکتري :کنترل یکپارچه دینامیک طولي و عرضي خودرو به منظور بهبود مانور تعویض خط خودکار
(درجه عالي -نمره )19/01
پایانامه کارشناسي ارشد :مدلسازي ،شناسایي و کنترل عملگر سروهیدرولیک دوراني با استفاده از مود
لغزشي بهبود یافته (به صورت آزمایشگاهي ،نمره)20
پایاننامه کارشناسي :طراحي دستگاه تست خستگي چرخ خودرو (نمره )18
➢ مهارتها
 .1زبان انگلیسي( :نمره  63آزمون )MSRT
 .2آشنایي کامل با نرمافزار MATLAB & SIMULINK

 .3طراحي مدارات کنترلي هیدرولیکي
.4گذراندن دوره کنترل در روباتیک و آشنایي با میکرو کنترلر ARM STM32

 .5آشنایي با نرمافزارهاي:
CARSIM, LabVIEW, ANSYS, SOLID WORKS, WORKING MODEL, ADAMS, CATIA
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➢

سوابق کاري

الف -هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران (شهریور -1400ادامه دارد)
ب -شرکت دانش بنيان جتکو (همکار ایران خودرو)
» سمت :مسئول بخش دیناميک خودرو در پروژه " تارا الکتریکي" ()1398-1400
» طراحي و پیادهسازي الگوریتم ABS
» باز طراحي و پیادهسازي سیستم ترمز
» باز طراحي و پیادهسازي سیستم تعلیق
» تحلیل پایداري
» بازنگري طراحي و انتخاب رینگ و تایر
ج -وزارت صمت
» سمت :مشاور ()1389-1400
» طراحي و ساخت یک عملگر سروهیدرولیک (شامل استخراج مدل دینامیکي ،تعیین ضرایب ،طراحي کنترلر،
شبیهسازي عملکرد حلقهباز و حلقهبسته ،طراحي مدار هیدرولیکي ،خرید المانها ،ساخت نمونه مهندسي و
انجام تست)
» طراحي و ساخت انواع مدارهاي هیدرولیکي تغذیه مستقل و تغذیه مرکزي
» تهیه یک نرمافزار گرافیکي جامع براي طراحي انواع سرومکانیزمهاي هیدرولیکي
» شناسایي پارامترهاي عملگر سروهیدرولیک به صورت آزمایشگاهي
» چیدمان تجهیزات داده برداري و کالیبره کردن سنسورهاي مختلف (مبدل فشار ،سرعتسنج و غیره)
» فیلترینگ دادههاي آزمایشگاهي و حذف نویز
» پیادهسازي آزمایشگاهي کنترل  PIDبر روي عملگر سروهیدرولیک
» طراحي و ساخت مکانیزمهاي الکترومکانیکي
» طراحي و ساخت سوئیچهاي ضربه و شیرهاي شارژ
» تحلیل و انتخاب موتور DC

» تحلیل ،شبیهسازي و بهبود مکانیزمهاي موجود
» تعریف و انجام تستهاي الزم به منظور ارزیابي عملکرد مکانیزمها
د -سایر موارد
» همکاري با کارخانه الستیک بارز کرمان ،تجزیه و تحلیل دستگاه تست خستگي تایر خودرو (در قالب پروژه
کارشناسي)1385 -1386 ،
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➢ سوابق پژوهشي
الف -مقاالت ISI
1- Trajectory planning and combined control design for critical high-speed lane change
manoeuvres, Journal of Automobile Engineering, 2019,
2- Integrated longitudinal and lateral guidance of vehicles in critical high speed manoeuvres,
Journal of Multi-body Dynamics, 2019.
3- Identification and real-time position control of a servo-hydraulic rotary actuator by means of
a neurobiologically motivated algorithm, ISA Transactions, 2012, This article is recognized by
ScienceDirect as one of the Top 25 papers published in ISA Transactions in 2012.

ب -مقاالت علمي -پژوهشي
 -1طراحي مسیر حرکت و کنترل یکپارچه بر اساس مدل دوچرخه غیرخطي خودرو براي تعویض خط خودکار
سرعت باال ،مجله مهندسي مکانيک مدرس.1396 ،
 -2مدل سازي و شناسایي تجربي پارامترهاي یک سیستم سروهیدرولیک دوران با حضور عدم قطعیتهاي
ساختاري و اغتشاش ،مجله کنترل.1388 ،
 -3تحلیل عملکرد کنترلرهاي غیرخطي مود لغزشي و اغتشاش تکین براي یک عملگر سرو هیدرولیک دوراني،
مجله مهندسي مکانيک مجلسي.1390 ،
ج -مقاالت کنفرانسي
 -1شناسایي تجربي پارامترهاي یک سیستم سروهیدرولیک دوراني و بررسي تأثیر متغیرهاي حالت بي بعد بر
روي نتایج شناسایي ،ISME2010 ،ایران ،تهران ،دانشگاه صنعتي شریف ،اردیبهشت .1389
 -2طراحي کنترلر مودلغزشي براي یک عملگر سروهیدرولیک دوراني و بهینهسازي کنترلر با الگوریتم ژنتیک،
 ،ISME2009ایران ،تهران ،دانشگاه تهران ،اردیبهشت .1388
 -3طراحي کنترلر بهینه تطبیقي براي دستگاه تست خستگي (الکتروهیدرولیکي) ،ISME2009 ،ایران ،تهران،
دانشگاه تهران ،اردیبهشت .1388
 -4شناسایي غیرخطي یک عملگر الکتروسروهیدرولیک دوراني آزمایشگاهي به منظور کنترل و شبیهسازي،
دهمين کنفرانس انجمن هوافضا ،ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،اسفند ماه .1389
 -5بهینه سازي سیستم تعلیق یک واگن توسط الگوریتم ژنتیک با چند تابع هدف ،ICRARE2009 ،ایران،
تهران ،مهر .1388
 -6سیستم تعلیق فعال با کنترل بهینه مربعي خطي( )LQRبه همراه شناسایي پارامترها ،دومین کنفرانس
بینالمللي پیشرفتهاي صنعت ریلي ،ICRARE2009 ،ایران ،تهران ،مهر .1388
 -7تحلیل و طراحي یک سنسور آشکارساز تماسي هدف مبتني بر اینرسي در سرجنگي نیمه نفوذي ،دومین
همایش سراسري سامانههاي کروز و راههاي مقابله با آن ،تهران .1393
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د -کتب تاليفي
 -1آموزش  ANSYSنسخه  :12مدلسازي و تحلیل در مکانیک جامدات با استفاده از حل تمارین عملي،
انتشارات خدمات نشر کیان رایانه سبز.1389 ،
 -2همکاري در تالیف کتاب دینامیک ماشینها ،دکتر سید علياکبر موسویان ،دانشگاه صنعتي خواجه نصیر
الدین طوسي ،پاییز .1386
➢ سوابق آموزشي
الف -سوابق تدریس
دانشگاه

زمان

ردیف

عنوان درس

سمت

1

دینامیک

استاد

2

ارتعاشات مکانیکي

استاد

3

مقاومت1

استاد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد

4

ترمودینامیک  1و 2

استاد

دماوند

5

مکانیک سیاالت 2

استاد

6

انتقال حرارت

استاد

7

دینامیک خودرو

دستیار آموزشي

پاییز 96

8

دینامیک پیشرفته

دستیار آموزشي

پاییز 95

9

مباحث منتخب در کنترل بهینه

دستیار آموزشي

بهار 88

88 -90

10

کنترل غیرخطي

دستیار آموزشي

دانشگاه صنعتي خواجه

بهار 88

11

دینامیک

دستیار آموزشي

نصير الدین طوسي

پاییز 88

12

شبکههاي عصبي

دستیار آموزشي

پاییز 88

نرم افزار ANSYS

استاد

پاییز 86

13

نرم افزار MATLAB & SIMULINK

استاد

پاییز 86

14

دوره آموزشي طراحي و تحلیل انواع
سرومکانیزمهاي کنترلي
(هیدرولیکي و الکترومکانیکي)

استاد

صنایع شهيد وراميني

97-96

ب -طراحي بستههاي آموزشي
 -1دوره آموزشي  ،ANSYSشرکت بهکامان
 -2دوره آموزشي  ،MATLAB & SIMUlINKشرکت بهکامان
➢ سایر افتخارات علمي
» رتبه اول مصاحبه دکتري در دانشگاههاي علم و صنعت ،صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي و شهید بهشتي
» رتبه  170کنکور کارشناسي ارشد » ،رتبه  549کنکور سراسري
» رتبه  25کنکور آزمون دکتري،
» قبولي در مرحله اول المپیاد ریاضي ()1381
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