Resume
مشخصات فردي :
نام و نام خانوادگي  :سید جعفر فاضلي آبلویي

نام پدر  :سید رضا

شماره شناسنامه 9365 :

تاریخ تولد 9695/3/02:

محل تولد  :استان مازندران – شهرستان نکا
آدرس محل سکونت  :نکا-خیابان انقالب -کوچه شریفي (روبروي ایران خودرو) -ساختمان مسکن مهر شهرداري -بلوک – 6طبقه 4
جنوبي
تلفن تماس :

2990 - 9349444

تلفن همراه :

2599-596-5044

مدارج علمي :
 دانشجوي دوره دکتري تخصصي رشته برق کنترل واحد علوم تحقیقات تهران -کارشناسي ارشد مهندسي برق – کنترل از دانشگاه صنعتي شاهرود

– 9644نفر دوم دوره تحصیلي با معدل 94/02

 کارشناسي مهندسي برق – کنترل از دانشگاه تهران 9640سوابق کاري :
 عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي از سال 9644 داراي پروانه اشتغال بکار مهندسي پایه 6عضو هیات مدیره شرکت مهرتابان تبرستانعضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت کاوش صنعت تبرستانرییس هیات مدیره شرکت مهندسین مجرب فرهودفعالیت هاي آموزشي و پژوهشي :
 ناظر طرح پژوهشي و همکار طرح پژوهشي مدیر گروه آموزشي رشته برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد نکا از سال 9645تا  9659و از سال  9650تا حال عضو کمیته علمي اولین همایش منطقه اي نوآوري ها در مهندسي ساختمانکارگاه هاي آموزشي :
بهینه سازي روابط انساني در دانشگاه به مدت 93ساعت آشنایي با روشهاي تدریس به مدت  04ساعت روش شناسي تحقیق (گروه فني و مهندسي) به مدت  04ساعتبرنامه ریزي درسي و الگوهاي تدوین طرح درس به مدت  04ساعت آشنایي با اینترنت به مدت  60ساعتآشنایي با بحرانهاي دانشجویي به مدت  04ساعتآموزش ایجاد وبالگ به مدت  93ساعتآشنایي با قوانین و آیین نامه هاي پژوهشي به مدت  4ساعتقرائت و مفاهیم قرآن کریم به مدت  94ساعت ارزشیابي و اندازه گیري پیشرفت و آزمون به مدت  04ساعتدروس تدریس شده :
تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم -سیستم کنترل خطي -کنترل کننده هاي صنعتي -مدارهاي الکتریکي9و – 0الکترونیک  9و– 0
الکترونیک صنعتي – مدارهاي الکترونیک – تکنیک پالس-مدار مجتمع

آشنایي با کامپیوتر :
آشنایي با نرم افزارهاي ) (Word-Powerpoint- Excel – Pspice - Logoو همچنین برنامه نویسي  Matlabو C++
مقاالت ارائه شده :
--9داراي  9مقاله  ISIبا عنوان  Study of Solar Energy Usage in Green Buildingsدر مجله Archives des sciences
 "-0کاربرد تبدیل موجک در جایابي خطا در خطوط انتقال انرژي الکتریکي" اولین همایش منطقهاي ریاضیات و کاربردهاي آن در علوم
مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جویبار اسفند 9644
 "-6بررسي بهره برداري بر میزان کاهش عمر ترانسفورماتور هاي قدرت  062/36KVبا استفاده از روش  "DPهمایش ملي افزایش
بهره وري و کاهش تلفات در شبکه هاي انرژي الکتریکي شرکت توزیع نیروي برق مازندران اسفند 9644
"-4مروري بر مطالعات انجام شده در زمینه پدیده فلیکر" اولین همایش منطقه اي دستاوردهاي نوین در مهندسي برق و کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسالمي واحد جویبار آبان 9645
"-9مطالعه عوامل موثر در ایجاد تلفات توان و بررسي مالحظات الزم در اندازه گیري هر چه دقیقتر آن در یک شبکه برق رساني" اولین
همایش منطقه اي دستاوردهاي نوین در مهندسي برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمي واحد جویبار آبان 9645
"-3استفاده از صفحات خورشیدي در ساختمان"اولین همایش منطقهاي نوآوري ها در مهندسي ساختمان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
نکا اسفند 44
عناوین پایان نامه ها :
 دوره کارشناسي ارشدطراحي کنترل کننده هاي مقاوم

و

براي سیستم کشتي—استاد راهنما :دکتر صدرنیا—دانشگاه صنعتي شاهرود

دوره کارشناسي :
طراحي مخزن کمکي براي تامین فشار سیستم پاشش رنگ اتوماتیک خودرو در شرکت ایران خودرو—استاد راهنما :دکتر مشیري —
دانشگاه تهران

