
 اطالعات شخصی

 جواد رضوانی جالل  نام:

 ، همدان3131آبان  31 تاریخ تولد:

 javad.rezvani@gmail.com ایمیل:

   ،تهران، پل سیدخندان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آدرس:

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آزمایشگاه شناسایی سیستم

 083-21038841 تلفن:

 http://wp.kntu.ac.ir/rezvanijalal سایت:وب 

 تحصیالت

 )پروفسور یورک رایش( های کنترل دانشگاه صنعتی برلینفرصت مطالعاتی در گروه سیستم  :2931سال 

 21.21 معدل:کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،  -رشته مهندسی برق  :2911بعد از 

د راهنما: )اساتی اقامت زمان ایده با شدهکلیدزنی ناپایدار غیرخطی هایسیستم کارایی بهبود پروژه:

 (خاکی صدیقپروفسور علی و  خالوزاده پروفسور حمید
 22.13معدل: کنترل، دانشگاه تربیت مدرس،  -مهندسی برقرشته  :2911-2911

)استاد راهنما:  بِیزی و محور یابیخوشه هایروش به PWARX هایبرید هایسیستم شناسایی پروژه:

 (مؤمنی حمیدرضا دکتر
 )نفر سوم( 22.79معدل: کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،  -رشته مهندسی برق :2911 -2911

 اغتشاش، با مواجهه در فازی کنترل و حالت فیدبک ،PID کنترل هایروش عملکرد مقایسه پروژه:

 (پروفسور حمید خالوزاده)استاد راهنما:  ردیابی و نشده مدل دینامیک

 (1منطقه  715)رتبه  21.73معدل: مدرسه نمونه دولتی شهید بهشتی تویسرکان،  ،رشته ریاضی و فیزیک :2921 -2911

 تحقیقاتی هایزمینه

 شدههای هایبرید و کلیدزنیسیستم 

 کنترل غیرخطی 

  فرآیندهای اتفاقیکنترل 

 حسگرها و ابزار دقیق 

 الکترونیک دیجیتال 

 دروس

 ابزار دقیق )نفر سوم(کنترل صنعتی  (دوم)نفر کنترل مدرن 

 (دوم)نفر رباتیک  (اول)نفر  1الکترونیک  م(دو)نفر کنترل خطی 

 تشخیص الگو (اول)نفر کنترل بهینه  (اول)نفر کنترل تطبیقی 

 م(دو)نفر کنترل  درریاضیات کاربردی  )نفر سوم(کنترل مقاوم  م(دو)نفر کنترل فرآیندهای اتفاقی 

 کنترل غیرخطی )نفر سوم(شناسایی سیستم  کنترل چند متغیره

 هاتوانمندی

 افزارهای آشنایی با نرم 

MATLAB (Simulink & Toolbox), Maple, Simatic Manager (Step 7), Altera MAX+Plus II, Orcad & PSpice, 
Proteus, Protel DXP, AutoCAD, C/C++, Visual C++, Microsoft Office 

  و  2003به میکروکنترلرهای خانواده  باالتسلطAVR 

http://wp.kntu.ac.ir/rezvanijalal
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/h_khaloozadeh
http://wp.kntu.ac.ir/sedigh
http://www.modares.ac.ir/Schools/ece/academic-staff/~momeni_h
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/h_khaloozadeh
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/h_khaloozadeh


 آموزشی سوابق

 98-19 تحصیلی سال دوم ترم ،همدان صنعتی دانشگاه ،8 الکتریکی مدارهای 

 98-19 تحصیلی سال دوم ترم ،همدان صنعتی دانشگاه ،قابزار دقی 

 98-91و ترم دوم سال تحصیلی  22-29 تحصیلی سال دوم ترم همدان، صنعتی اهدانشگ ،خطی کنترل آزمایشگاه 

 98-19 تحصیلی سال دوم ترم ،همدان صنعتی دانشگاه ،آشنایی با مهندسی برق 

 تا ترم دوم سال  93-98 تحصیلی سال اول از ترم طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه ،کنترل خطی آزمایشگاه

 )دو ترم متوالی( 93-98تحصیلی 

 تا ترم دوم سال  29-90 تحصیلی سال دوم ترماز  ، طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه ،دقیق ابزار آزمایشگاه

 ترم متوالی( پنج) 93-98تحصیلی 

 90-93، مؤسسه غیرانتفاعی عالمه مجلسی، ترم اول سال تحصیلی مبانی فیزیک و الکترونیک 

 29-90 تحصیلی سال اول ترم طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه ،8 الکتریکی مدارهای 

 22-29 تحصیلی سال دوم ترم همدان، صنعتی دانشگاه ،الکتریکی گیریاندازه 

 29-90 تحصیلی سال دوم ترم طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه ،)حل تمرین( اتفاقی فرآیندهای کنترل 

 22-29 تحصیلی سال دوم ترم طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه ،)حل تمرین( خطی کنترل 

 24-22 تحصیلی سال دوم ترم مدرس، تربیت دانشگاه ،)حل تمرین( مدرن کنترل 

 زبان به نویسیبرنامه C++ )21-21 تحصیلی سال اول ترم طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه، )حل تمرین 

 پژوهشی سوابق

 های کارشناسی با موضوعاتی همچون:مشاور پروژه 

o با استفاده از نیروسنج گیری گشتاورِ باِر موتور القاییاندازه 

o  کنترل از راه دور یک فن با استفاده ازAVR و استفاده از نمایشگر گرافیکی برای رسم نمودارها 

o انداز آنکنترل دمایی یک کوره با استفاده از یک ترموکوپل و ساخت مدار راه 

o  کنترل دور یک موتور با استفاده از میکروکنترلرAVR  وBluetooth 

o اغتشاش و نویز حضور در دوار موتور هیدرو سرو سیستم برای مکان کنترل سیستم ساخت و طراحی 

 با استفاده از یک نیروسنج و اینورتر گشتاور موتور القایی و کنترل گیریساخت سامانه اندازه 

 ساخت سامانه کنترل دمای کوره 

 گیری فاصله با استفاده از حسگرهای مادون قرمز و فراصوتساخت سامانه اندازه 

 تألیفات

 کنترل هایروش عملکرد مقایسه و عملی سازیپیاده" خالوزاده، حمید شرامین، صادقی هادی ،جالل رضوانی جواد .3

PID، المللی بین کنفرانس هفدهمین ،"ردیابی و نشدهمدل دینامیک اغتشاش، با مواجهه در فازی کنترل و حالت فیدبک 

 .3122 اردیبهشت صنعت، و علم دانشگاه در برق

 -در رشته مهندسی برق ارشد کارشناسی به کارشناسی ،آزاد دانشگاه آزمون سؤاالت حل کتاب تالیف .8

  فرهنگ کتابخانه انتشارات

 (چاپ حال در) فرهنگ کتابخانه انتشارات -ناپیوسته کارشناسی آزاد و سراسری آزمون سؤاالت حل کتاب تالیف .1

 هاسایر فعالیت

  عضو دانشجویی انجمنIEEE  8038تا دسامبر  8002از جوالی 

  3198، سال کازرونبرق ایران، دانشگاه  مهندسی کنفرانس دانشجویی شانزدهمینمقاالت داور 

  3193برق ایران، دانشگاه کاشان، سال  مهندسی مقاالت پانزدهمین کنفرانس دانشجوییداور 

http://wp.kntu.ac.ir/rezvanijalal/circuit2/
http://wp.kntu.ac.ir/rezvanijalal/instrumentation/
http://wp.kntu.ac.ir/rezvanijalal/controllab/
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/lcsl/
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/instlab
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/people/rezvani/majlesi/
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/people/rezvani/circuit2
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/people/rezvani/measurement
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/h_khaloozadeh/StochasticControl/StochasticControl.html
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/h_khaloozadeh/LinearControl/LinearControl.html


  3190داور مقاالت دومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون، دانشگاه شیراز، سال 

  3190دسی برق ایران، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، سال نهم مقاالت چهاردهمین کنفرانس دانشجوییداور 

  3129برق ایران، دانشگاه تربیت مدرس، سال  مهندسی سیزدهمین کنفرانس دانشجویی و رئیس نشست مقاالتداور 

 3124، سال دانشگاه تربیت مدرس ،کنفرانس بین المللی مهندسی برق شانزدهمین عضو ستاد اجرایی 


