
 

 :فردي مشخصات -1

  پور حاجتی مجید  :خانوادگی نام و نام
  

سال   محل تحصیل  مقطع
  اتمام

  نامه موضوع پایان  رشته تحصیلی

دانشگاه شهید   کارشناسی
طراحی و ساخت اسیلوسکوپ   قدرت-برق  1383  چمران اهواز

  دار حافظه

دانشگاه علم و   کارشناسی ارشد
کننده موتور  طراحی کنترل  کنترل-برق  1384  ایرانصنعت 

  سوئیچ رلوکتانس

دانشگاه علم و   دکتري
سوئیچینگ  گر طراحی مشاهده  کنترل-برق  1390  صنعت ایران

  در سیستمهاي غیرخطی
  

  
  سوابق آموزشی: -2
  

کنترل خطی، کنترل تطبیقی، کنترل بهینه، کنترل غرخطی پیشرفته، کنتـرل سیسـتمهاي    دروس تدریس
  چند متغیره و ... .  

  
  افتخارات کسب شده: -3
  
  1397و  1395کسب عنوان استاد نمونه آموزشی براي سالهاي      

  
  ههاي تحقیقاتی مورد عالق هزمین  -4
  

  در سیستمهاي خطی و غیرخطی طراحی مشاهده گر -     
  طراحی تخمینگر -     
  طراحی کنترل کننده در سیستمهاي غیرخطی -     

  طراحی کنترل کننده هاي تطبیقی -     
  طراحی سیستمهاي کنترل سوخت در موتورهاي توربینی و موتورهاي پیستونی  -     



     
    و عملی اجرایی سوابق -5
  

  عنوان پروژه

   )ECUموتور ( سوخت کنندهو ساخت کنترل طراحی

  و الکتریکی  پنوماتیکی عملگرهاي انداز مدارهاي راه کنترلی و الکترونیکی طراحی و ساخت

میز دو درجه آزادي متحرك. که طراحی و ساخت سیستم ردیاب و پایدارساز تصویري بر روي سیستم 
  سیستم پایدارساز بردار هدف، می شود.  -2سیستم پردازش تصویر و  - 1شامل قسمتهاي 

 
  تصاویر دریافتی از دوربینطراحی و پیاده سازي سیستم ردیاب تصویر توسط پردازش تصویر 

  طراحی و ساخت سیستم ثبت کننده  و نمایش دهنده اطالعات آزمایشگاه کنترل

  کن طراحی و ساخت ربات توپ جمع
  
  
 
 
  :پژوهشی-علمی فعالیتهاي -6
  

 براي عصبی هاي شبکه مانند مناسب تکنیکهاي بکارگیري و صنعتی سیستمهاي مدلسازي -

  غیرخطی و سیستمهاي خطی انواع مدلسازي
 کالسـیک  الگوریتمهـاي  و عصـبی  هـاي  شبکه و فازي مانند هوشمند تکنیکهاي بکارگیري -

 و پروسـه  کنتـرل  و تخمـین  براي ... و سازي خطی لغزشی، فیدبک کالمن، فیلتر مانند
 صنعتی فرایندهاي

 سـوئیچ  موتـور  کنتـرل  بـراي  تطبیقـی  هوشـمند  کننـده  کنتـرل  سـازي  شبیه و طراحی -

 .رلوکتانس
 یـک  حالتهـاي  تخمـین  بـراي  یافتـه  توسـعه  کالمن فیلتر تخمینگر بکارگیري و طراحی -

 سیستم



 همچنـین  و غیرخطـی  سیسـتمهاي  کنتـرل  بـراي  کننده کنترل سازي شبیه و طراحی  -

 چون روشهایی بکارگیري طریق از دارد، وجود ونویز  عدم قطعیت آنها در که سیستمهایی

 .فیدبک سازي وخطی هوشمند لغزشی کنترل
 وجود تاخیر نها آدر که سیستمهاي براي بین پیش تطبیقی هاي کننده کنترل طراحی -

 .شیمیایی واحدهاي در یا دما مایع   سطح کنترل مانند دارد،

  توربین. در سوخت کننده کنترل سازي شبیه و طراحی -
  طراحی سیستمهاي پردازش تصویر  -
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