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 :یمشخصات فرد -1

 مهدي سجودينام و نام خانوادگی:  03/30/85تاریخ تولد: 

         38388050058 تلفن تماس: sojoodi_m@yahoo.com, sojoodi@modares.ac.ir  پست الکترونیکی:

 :یلیسوابق تحص -2

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 لیسانس الکترونیک –مهندسی برق 

 فوق لیسانس کنترل هايسیستم –مهندسی برق 

 دکتري کنترل هايسیستم –مهندسی برق 

 :سوابق کار آموزشی و صنعتی  -3

 نام سازمان / شرکت

 يمدت همکار

 سمت
نوع 

 قرارداد
 توضیحات

 تا از
 جمع

 ماه سال ماه سال به ماه

  حال حاضر  83 مدرس یتدانشگاه ترب
 یگروه کنترل دانشکده مهندس یاراستاد

 یوتربرق و کامپ
  

قرن  یننو يفن آور یانشرکت دانش بن

 )شتابدهنده(
   عامل یرموسس و مد     

   یرهمد یاته یسموسس و رئ      یدارفرافن سالمت پا یانشرکت دانش بن
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فن  یمعاونت علم یاديبن يستاد سلولها

 يجمهور یاستر يآور
  

 

  
 يو بازار شرکتها يساز يمشاور تجار

 یاندانش بن
 

      مدرس یتدانشگاه ترب
در شبکه  یتامن یشگاهآزما یرموسس و مد

 IoTو  یصنعت يها
  

      اطالعات يسازمان فن آور
در شبکه  یتامن یکارگروه مطالعات یسرئ

 IOTو  یصنعت يها
  

 یالملل ینکنفرانس ب یندوم ییاجرا یردب

 یرانا يسامانه ا یشناس یستز
80 33       

ها،  یستمکنفرانس  س یناول ییاجرا یردب

 کنترل یو مهندس یستیعلوم ز
83 38       

  حال حاضر  50 پارس خودرو -سایپا  -یران خودرو ا

 کنترل سیستمهاي هاي¬دوره يبرگزار

شرکتهاي  براي خودرو هوشمند

 خودروسازي از سال

  

 و صنعتی اتوماسیون هايدوره يبرگزار

براي  DCS و فیلدباس هايشبکه

 شرکتهاي پتروشیمی و شرکت گاز

     حال حاضر  50

         يرساله دکتر 5و مشاوره  ییراهنما
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نامه  یانپا 83از  یشو مشاوره ب ییراهنما

 ارشد یکارشناس
        

برق  یمجله مهندس یژهشماره و یرسردب

و  يفنآور یستمدرس تخت عنوان ز

 برق یمهندس

88        

 :یثبت اختراع داخل -4

 عنوان

 Mahdi Sojoodi, Mahdi Oruji, Eye diseases identifying using system approaches, in filing process, US patent. 

 ،۵۹۱۰۹۰۱۰۰۰۰۹۰۵۴۹۳۱، " طراحی و ساخت ربات تمام اتوماتیک میکرومنیپوالتور به منظور تزریق درون سیتوپالسمی تخمک "فاطمه رفان،  مهدی سجودی. 

 ،08/م3581ثبت اختراع، شماره ثبت:  "طراحی و ساخت دستگاه نیمه صنعتی تمام اتوماتیک الکتروریسی با قابلیت تولید انواع نانوساختارهاي ویژه،"مسعود سلیمانی، هانیه برهان آزاد،  مهدی سجودی 

 08/م0511ثبت اختراع، شماره ثبت:  "طراحی و ساخت دستگاه صنعتی تمام اتوماتیک الکتروریسی،"، مسعود سلیمانی، حسین سجودي، ایمان شعبانی، مهدی سجودی 

 08/م3801ثبت اختراع، شماره ثبت:  "طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی،"، مسعود سلیمانی، ایمان شعبانی، مهدی سجودی 

 :انجام شده و در دست انجام هایطرح و هاپروژه -5

 عنوان

 با همکاري شرکت مپنا در دانشگاه تربیت مدرس IoTو  DCSمجري تاسیس آزمایشگاه 

 80-83، ستاد توسعه سلولهاي بنیادي، مجري طرح طراحی و ساخت ربات تمام اتوماتیک میکرومنیپوالتور به منظور تزریق درون سیتوپالسمی تخمک، معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري

هاي دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دانشکده پزشکی با بیش از سی محصول دانش شرکت دانش بنیان حوزه سالمت مستقر در پارک علم و فن آوري مدرّس با همکاري هیئت علمی تاسیس و مدیریت
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 معاونت علمی فناوري ریاست جمهوريبنیان و چند طرح حمایتی از 

 دسی کنترل در دانشگاه تربیت مدرسو مهن ها، علوم زیستیراه اندازي آزمایشگاه سیستم

 81-88ستاد توسعه سلولهاي بنیادي،  مجري طراحی و راه اندازي خط تولید لوزام مصرفی مهندسی بافت و سلولهاي بنیادي به منظور کشت سلول، معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري،

 اندازي سیستم ابر رایانه ملیراه مشاور مرکز فن آوري اطالعات دانشگاه تربیت مدرس در 

 3058-3058 ، وزارت راه و ترابري،"ها و ارائه طرح اجرائی آن براي کشور هاي کنترل هوشمند تونل بررسی سیستم"همکار اصلی طرح تحقیقاتی 

 3058-3051 یاخته،بن آوريفن تحقیقات مرکز ،" الیاف نانو تولید اتوماتیک تمام صنعتی سیستم ساخت و طراحی"مجري طرح تحقیقاتی و صنعتی 

 3080-3083 یکی،و مکاترون یکربات ینهطرح در زم ینمجري و همکار چند

 80-88 یعتی،دکتر شر یمارستانب یابت،د یقاتمرکز تحق یابت،د یماريرفتار ب يو مدلساز یطرح بررس يمجر

:معتبر یمقاالت مهم چاپ شده در مجالت و کنفرانس ها -9
 P Badri, M Sojoodi, Robust fixed-order dynamic output feedback controller design for fractional-order systems, IET Control Theory & Applications, 

2018. 

 P Badri, M Sojoodi, Stability and Stabilization of Fractional-order Systems with Different Derivative Orders: An LMI Approach, Asian Journal of control, 
2018. 

 P Badri, A Amini, M Sojoodi, Robust fixed-order dynamic output feedback controller design for nonlinear uncertain suspension system, Mechanical 
Systems and Signal Processing, 80, 137-151, 8, 2016. 

 A Irani, M Sojoodi, M Mohamadian, A novel application of H∞ robust controller for a single phase inverter in uninterruptible power supply, Power 
Electronics and Drive Systems Technologies Conference (PEDSTC), 2016. 

 Pouya Badri, Mahdi Sojoodi, Robust Fixed-order Dynamic Output Feedback Controller Design for Nonlinear Uncertain Suspension System   MECHANICAL 

SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, Volume 80, December 2016, Pages 137–151. (Impact=2.83, JCR%=10.76) 

 Amir Amini, Mahdi Sojoodi, Hinf Consensus of nonlinear multi-agent systems using dynamic output feedback controller: an LMI approach   NONLINEAR 
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DYNAMICS, August 2016, Volume 85, Issue 3, pp 1865-1886. (Impact=3, JCR%=5.38)  

 Omid Nikouei Zadeh, Mahdi Sojoodi, "Fixed-Order Decentralized Dynamic Output Feedback Controller Design for Consensus of Multi-Agent Systems with Time 
Delay", Journal of Control, Summer 2016. 

 زیست   کنترل، و سیستم نظریه بر مبتنی رویکرد یک :سرطانی تومور درمان براي دارودهی برنامه یک ارائه و آرتیمیزینین زایی ضدرگ اثر فریده محمد حسنی، سجاد ازگلی، مهدي سجودي، بررسی 

 .3080 زمستان فناوري،

 دانشگاه برق مهندسی مجله   اغتشاش و نامعینی از متأثر و بازهاي تأخیر داراي چندعاملی سیستمهاي براي خروجی فیدبک کنترلگر و مقاوم مشاهده گر بدر الزمان حسینی، مهدي سجودي، طراحی 

 .3088 پائیز تبریز،

 نیفرورد مدرس، مکانیک مهندسی ،زمین پایین مدار ماهواره وضعیت کنترل سیستم براي شبکه تحت خطی غیر گر کنترل و گر رویت طراحی ،يسجود يمهد ،یبهشت يدیحم یمحمدتق بادپا، یعل 

3080. 

 System identification by a generalized interior point algorithm and nonlinear optimization methods considering ARMA model, Modares Journal of 
Electrical Engineering, Vol.12, No.2, Summer 2012 (Accepted in 2015). 

 Elham Amini Boroujeni, Hamid Reza Momeni, Mahdi Sojoodi, An LMI Approach to Resilient Hinf Fractional Order Observer Design for Lipschitz Fractional Order 

Nonlinear Systems Using Continuous Frequency Distribution, Modares Journal of Electrical Engineering, Vol.12, No.1, Spring 2012 (Accepted in 2015). 

 ي چندعاملی شامل منیپوالتورهاي تک بازو با مفصل انعطاف پذیر بازخورد خروجی پویاي غیر متمرکز جهت تحقق توافق جمعی در سامانه  گر طراحی کنترل، سجاد ازگلی و مهدي سجودي ،امیر امینی ،

 .50-18، صفحه 3080فوق العاده، اسفند  -38، شماره 30دوره  مکانیک مدرس،

 Salimpour, V.J. Majd, M. Sojoodi, Comment on: “Robust Stability of Stochastic Genetic Regulatory Networks with discrete and distributed delays”, Soft 
Computing, Springer, Springer, vol. 15, no. 4, pp. 769-770 (2011).  

 M. Faraji, V. J. Majd, B. Saghafi and M. Sojoodi, “An optimal pole-matching observer design for estimating tire–road friction force,” Vehicle System 
Dynamics, Vol. 48, no. 10, pp. 1155-1166 (2010). 

 M. Sojoodi, V.J. Majd, A Robust Resilient Multi-Objective Delay-Dependent Tracker for Nonlinear Time-Delay Systems, Journal of Circuits, Systems, and 
Signal processing, Springer, vol. 31, no. 6, pp. 1951-1971 (2012). 

 S. Mobayen, V.J. Majd, M. Sojoodi, An LMI-Based Composite Nonlinear Feedback Terminal Sliding-Mode Controller Design for Disturbed MIMO 
Systems, Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, vol. 88, no. 1, pp. 1-10 (2012). 

  ،مجله روشهاي هوشمند در ، نامعینی پارامتري و اغتشاش خارجی طراحی کنترلر فیدبک خروجی براي سیستم هاي چند عاملی با دینامیک ناهماهنگ در حضور ،مهدي سجوديبدر الزمان حسینی

 .3080، تابستان برقصنعت 

http://joc.kntu.ac.ir/
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 مجله کنترل، انجمن  ،"طراحی یک کنترلگر بازخورد خروجی پویاي غیرمتمرکز مقاوم از مرتبه ي ثابت براي سامانه هاي مقیاس وسیع با عدم قطعیت غیرخطی"وحید جوهري مجد،  ،مهدي سجودي

 (.3058) 05-05، صفحه 0، شماره 0جلد  مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران،

 00 شماره معادن، و صنایع وزارت تاوا، مجله، تولید خط سرعت یکنواخت براساس پاشش منظور به کننده نوسان روبات یک ساخت و طراحی فنی دانش تدوین مجد، جوهري وحید سجودي، يمهد ، 

 (.3058)، 38-30 صفحه

 Ahmad Irani, Mahdi Sojoodi, Mostafa Mohammadian, Application of Hinf robust controller for DC/AC Converter in Uninterruptible Power Supply, 7th Power 

Electronics, Drive Systems & Technologies Conference 2016, Tehran, Iran. 

 Ahmad Irani, Mahdi Sojoodi, Mostafa Mohammadian, A Novel Dissipativity-Based Controller Design For Dc/Ac Converter In Uninterruptible Power Supply, 6th 

Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference 2016, Tehran, Iran. 

 

  هاي ماتریسی خطی، بیست و دومین  روش نامساوي هاي چندعاملی غیرخطی به بازخورد خروجی پویا جهت تحقق توافق جمعی در سامانه  گر ، طراحی کنترلسجاد ازگلی و مهدي سجودي ،امیر امینی

 . 3080کنفرانس مهندسی برق ایران، 

 3080، اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، طراحی کنترلگر پویاي خروجی مقاوم مرتبه ثابت براي سامانه تعلیق خودرو با عدم قطعیت چند وجهی، سجاد ازگلیو  مهدي سجودي، پویا بدري. 

 Jafar Kazemi, Sadjaad Ozgoli, Mahdi Sojoodi, and Masoumeh Kazemi, Design of synthetic genetic comparator, The 5th IRAN CONFERENCE ON 

BIOINFORMATICS (ICB5), 20-22 May, 2014. 

 3088، 185-188، بکه هاي هوشمند در حوزه انرژيش، موازي-ي خودروي هیبرید سري طراحی یک جبرانساز فازي چند هدفه براي سامانه ،مهدي سجودي، سیدغفار نبوي.  

 شبکه هاي هوشمند در حوزه انرژي، اي ریزشبکه الکتریکی توسط الگوریتم فاخته به منظور پایداري ولتاژ و فرکانس ریزشبکه سلسله مرتبه سجودي، مهدي و محمدتقی حمیدي بهشتی ،فواد صبوري ،

308-383 ،3088.  

 3088، دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهاي هوشمندي، طراحی یک راهبرد مدیریت انرژي در خودروي هیبرید الکتریکی سري موازی، حسین امامو  مهدي سجودي، سیدغفار نبوي. 

 S. Mobayen, V.J. Majd, M. Sojoodi, An LMI-based Finite-Time Tracker Design Using Nonlinear Sliding Surfaces, 20th Iranian Conference on Electrical 
Engineering (ICEE), Tehran, Iran, pp. 810-815 (2012). 

 A. Salimpour, M. Sojoodi, V. J. Majd, “Robust Stability analysis of Stochastic Genetic Regulatory Networks with discrete and distributed delay” IEEE 
Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS), Singapore, pp. 7-13 (2010).  

 M. Sojoodi, V.J. Majd, “A Technical Approach to H2 and H∞ Control of a Flexible Transmission System”, IEEE Conference on Robotics, Automation 
and Mechatronics, (RAM), Singapore, pp. 124-128 (2010).  

 M. Sojoodi, “Robust Stability Analysis of Noise-perturbed Genetic Regulatory Network Systems with Multiple Delay,” International Conference on 
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Systems Biology (ICSB), Edinburgh, Scotland, UK (2010). 

 M. Sojoodi, M. S. Sadeghi, “Robust Delay-Dependent α-Synchronization of a Class of Uncertain Noise-Perturbed Time-Delayed Chaotic and Hyper-
Chaotic Systems,” International Conference on Computer Applications and Industrial Electronics (ICCAIE), Kuala Lumpur, Malaysia, (2010). 

  سنجی استفاده از شبکه هاي صنعتی طرح امکان "سجودي،  علی اشرف مدرس، حمیدرضا مومنی، مهديFCS کنفرانس نیروگاههاي حرارتی و سیکل ترکیبی، دانشگاه تهران و شرکت "در نیروگاه ،

 .3055مپنا، مهر 

 هفتمین کنفرانس سیستمهاي هوشمند، "اي دوطرفه ونلهاي جادهها و ارائه یک سیستم کنترل هوشمندفازي براي تهویه طولی ت مدلسازي حرکت هوا و آالینده"، وحید جوهري مجد، مهدي سجودي ،

 .3050ایران، تهران، 

 3050، ایران، تهران، هفتمین کنفرانس سیستمهاي هوشمند، "اي با استفاده از منطق فازي بینی ترافیک تونلهاي جادّه پیش"، وحید جوهري مجد، مهدي سجودي. 

 3050، تهران، پنجمین کنفرانس سیستمهاي فازي ایران، "کنترلگرفازي براي سیستم تهویه تونلهاي جادّه ايطرح یک "، وحید جوهري مجد، مهدي سجودي. 

  

 


