
 12از1صفحه

 

  

 
 مشخصات فردي:

  

 

 

 

  حامد هاشمی دزکی

  hamed.hashemi@aut.ac.ir: الکترونیکپست 

  09127166852:همراهشماره 

  031 -55912481شماره اتاق دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر: 

  قدرت-دکتري مهندسی برق

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

     8731753153کدپستی  -بلوار قطب راوندي 6کیلومتر -کاشانآدرس: 

 

  

  

 

  

  
  :مشخصات تحصیلی

    

  

    محل تحصیل:  رشته تحصیلی:  مقطع:  

  گرایش قدرت/مهندسی برق  کارشناسی
  امیرکبیردانشگاه صنعتی 

  (پلی تکنیک تهران) 

  کارشناسی
گرایش تحلیل سیستم /مهندسی صنایع

  ها

  امیرکبیردانشگاه صنعتی 

  تکنیک تهران)(پلی 

  گرایش قدرت/مهندسی برق  کارشناسی ارشد
  امیرکبیردانشگاه صنعتی 

  (پلی تکنیک تهران)

  گرایش قدرت/مهندسی برق  دکتري
  امیرکبیردانشگاه صنعتی 

  (پلی تکنیک تهران)
  

  دروس تدریس شده:
  

  

بازه   محل:  عنوان تدریس:

  زمانی

  94-87  (پلی تکنیک تهران) امیرکبیردانشگاه صنعتی   آزمایشگاه رله و حفاظت

  94-87  (پلی تکنیک تهران)  امیرکبیردانشگاه صنعتی   هاي قدرتبررسی سیستم

  91-90  واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسالمی  هاي قدرتبررسی سیستم

  91-90  واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسالمی  1ماشین هاي الکتریکی 

نام او ه ب  

 که تنها شایسته سپاس و ستایش است
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  91-90  واحد شهرکرد اسالمیدانشگاه آزاد   2مدارهاي الکتریکی 

  91-90  واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسالمی  کنترل خطی

  91-89   دانشگاه شهاب دانش  آزمایشگاه رله و حفاظت

  95  دانشگاه کاشان  بررسی سیستم هاي قدرت

  95  دانشگاه کاشان  طراحی خطوط انتقال

  95  دانشگاه کاشان  مبانی مهندسی برق

  95  دانشگاه کاشان  2مدارهاي الکتریکی 

  95  دانشگاه کاشان  1ماشین هاي الکتریکی 

  95  دانشگاه کاشان  هاي قدرتآزمایشگاه بررسی سیستم

  95  واحد کاشان دانشگاه آزاد اسالمی  هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه

  95  واحد کاشان دانشگاه آزاد اسالمی  هاي قدرتبهره برداري پیشرفته سیستم

  93  برق منطقه اي کرمان -جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر  هاي فشارقويدوره تخصصی کابل

  هاي قدرتدوره تخصصی تحلیل سیستم
برق منطقه اي   -جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر

  هرمزگان
92  

  93  برق منطقه اي کرمان -جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر  دوره تخصصی امور قراردادها و مناقصات

  94  برق منطقه اي  یزد -جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر  خوانیدوره تخصصی نقشه 

  94  برق منطقه اي  یزد -جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر  هاي زمیندوره تخصصی سیستم

  94  جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر  دوره تخصصی ایمنی برق

  دوره تخصصی ایمنی برق
توزیع نیروي برق  -جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر

  استان ایالم
94  

  92  هاي صنایع انرژيشرکت دانش بنیان آزمایشگاه  دوره تخصصی تابلوهاي فشار ضعیف

  92  هاي صنایع انرژيشرکت دانش بنیان آزمایشگاه  دوره تخصصی تابلوهاي فشار متوسط

هاي مرجع و سمینار آموزشی آزمایشگاه

  آکرودیته
  93  خیز جنوبشرکت مناظق نفت

هاي آزمایشگاهی، تایپ تستسمینار انواع 

  هاي مرجع و آکرودیتهآزمایشگاهتست، 
  93  شرکت مس سرچشمه-شرکت ملی مس ایران

هاي مرجع و آکرودیته ضد سمینار آزمایشگاه

  (ATEX)انفجار 
  94  هاي نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

دوره تخصصی آموزش نرم افزار 

DIgSILENT 

برق منطقه اي  -امیرکبیرجهاد دانشگاهی واحد 

  سیستان و بلوچستان
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  :یتخصص يهاحوزه

    

  

   زیرحوزه ها شامل:  حوزه:  

حفاظت سیستم هاي 

  قدرت

هاي عملکردي و آزمون

تایپ تست رله هاي 

ABB ،MICOM ... و  

بهینه سازي هماهنگی 

  حفاظتی

مطالعات حفاظت با دیدگاه 

  قابلیت اطمینان

  يق و فشار قویعا

طراحی و تجهیز 

آزمایشگاه هاي فشار 

قوي پیرسازي شتاب 

  یافته

پ یو تا يرسازیها پآزمون

 /یروگاهین يهانهیتست ش

و تانژانت  PDتست هاي 

  دلتا سیم پیچ ژنراتور

- هاي تایپ تست کابلآزمون

، عیب یابی هاي فشار قوي

کابل هاي فشار قوي با کمک 

، تست هاي PDتست 

  فشارقوي تابلوهاي برق

شبکه هاي هوشمند و 

  قابلیت اطمینان

، انرژي هاي تجدیدپذیر

ذخیره سازهاي انرژي 

 منابع تولید الکتریکی و

  پراکنده

ارزیابی ریسک و قابلیت 

اطمینان شبکه هاي 

هوشمند با درنظرگیري 

  قدرت-ارتباطهاي سایبري

خودروهاي الکتریکی 

هیبریدي قابل اتصال به 

 (PHEVs)شبکه 

و  مهندسی سیستم

مفاهیم مهندسی 

  صنایع

هاي تهیه و تدوین طرح

  توجیهی فنی و اقتصادي

اقتصاد مهندسی/مطالعات 

  مدیریت پروژهریسک/

 تحقیق در عملیات/بهینه

/ ارزیابی سیستم هاي سازي

  احتماالتی

  

 
 
 
 
 
  

  

  
  :سوابق تحصیلی

    

  

    نکاتاهم   مقطع:  

  کارشناسی

و  مهندسی برق

  صنایع

 
 1383ورودي سال  

 1387فارغ التحصیل سال  

  142رتبه ورودي لیسانس  

 48/17 :معدل 

 20نامه: نمره پایان 

 دو رشته اي 

 دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه دانشجوي ممتاز 

 استاد راهنماي کارشناسی: پروفسور قره پتیان 

موضوع پایان نامه: تشخیص عیوب مکانیکی سیم پیچ هاي ترانسفورماتور  

 الکترومغناطیسیبه کمک امواج 

صنعتی تشخیص عیوب مکانیکی سیم پیچ -همکاري در پروژه پژوهشی 

هاي ترانسفورماتورها فیمابین دانشگاه و برق منطقه اي تهران تحت نظارت 

 پروفسور قره پتیان و سرکار خانم دکتر حجازي
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 و پژوهشکده بهره برداري ایمن شبکه FACTSمحل فعالیت: آزمایشگاه  

بررسی سیستم هاي قدرت، مدارهاي الکتریکی، دروس گذرانده: برخی  

اظت حفرله و ها، تحلیل سیستم، طراحی خطوط انتقالماشین هاي الکتریکی، 

، اصول مدیریت و حسابداري، اقتصاد تولید و نیروگاه، سیستم هاي قدرت

عایق و فشار ، ، کنترل پروژه، اقتصاد عمومیمهندسی، آمار و احتماالت

 سیساتقوي، تا

  

  کارشناسی ارشد

  مهندسی برق قدرت

 
 1387ورودي سال  

 1389فارغ التحصیل سال  

  ممتاز ورودي 

  واحد درسی کارشناسی ارشد 26گذراندن  

 60/18معدل فارغ التحصیلی:  

 دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه دانشجوي ممتاز 

 20نامه: نمره پایان 

 ابیانهاستاد راهنما: پروفسور حسین عسکریان  

پژوهشی دانشگاه و شرکت توزیع استان البرز -همکار اصلی پروژه صنعتی 

 تحت نظارت پروفسور عسکریان در ارتباط با موضوع پروژه

 محل فعالیت پژوهشی: آزمایشگاه تحقیقاتی حفاظت سیستم هاي قدرت 

موضوع پایان نامه: انتخاب بهینه تعداد، نوع و محل تجهیزات حفاظتی و  

  هاي توزیعشبکهکلیدزنی در 

 :برخی دروس گذرانده 

اي ، بهره برداري از سیستم هحفاظت پیشرفتهکیفیت توان ، کاربرد کامپیوتر، 

  هاي تجدیدپذیر، بازار برق، انرژيپیشرفته فشار قويتکنولوژي قدرت، 

  

  دکتري 

  مهندسی برق قدرت

 
  1389ورودي سال  

 1394فارغ التحصیل سال  

 72/18 معدل دروس گذرانده شده: 

 00/19معدل امتحان جامع:  

 دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه دانشجوي ممتاز 

 استاد راهنما: پروفسور حسین عسکریان ابیانه 

 محل فعالیت: آزمایشگاه تحقیقاتی حفاظت سیستم هاي قدرت 

: مدیریت ریسک شبکه هاي هوشمند انرژي الکتریکی در رسالهعنوان  

 سیستمشرایط عدم قطعیت پارامترهاي 

 1394 دفاع از رساله دکتري:تاریخ  

  : درجه عالیرساله دکتري 

سازي انرژي، ، ذخیرهFACTSدروس گذرانده شده: کنترل توان راکتیو،  

  و کنترل بهینه DG، تولیدپراکنده هاي توزیعحفاظت شبکه
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  :هامختصري از فعالیت

    

  

  

  

    وابق کاري س

 
شرکت -هاي تایپ تست رله مولتی فانکشن طرح رله ملی دانشگاه صنعتی امیرکبیرانجام کلیه آزمونپروژه  

 وبکو امیرکبیر

 نجام کلیه آزمون هاي تایپ تست رله اضافه جریان شرکت دانش بنیان محورآزماي فارساپروژه  

 انجام آزمون هاي عملکردي رله هاي کمکی شرکت دانش بنیان همیان فنوژه پر 

طراحی و ساخت تابلوي آموزشی رله هاي حفاظتی دانشگاه امیرکبیر مبتنی بر رله مولتی فانکشن پروژه  

P127  ساختMICOM 

 ارتقاي سیستم حفاظت سیموالتور سیستم هاي قدرتپروژه  

 ه صورت موازيب 3اندازه گیري و ارزیابی جریان هجومی ترانسفورماتورهاي نیروگاه کارون پروژه  

هن فراپ در سیم پیچ ترانسفورماتور به کمک امواجتشخیص همزمان عیوب مکانیکی و تخلیه جزیی پروژه  

 همکار پروژه تحت نظارت جناب آقاي دکتر قره پتیان به عنوان UWB باند

اتور سیم پیچی ترانسفورم طرح باز-ور قدرت نیروگاه صوفیاناندازه گیري تخلیه جزیی ترانسفورماتپروژه  

 توسط شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

مقایسه نتایج تخلیه  -مارون (بهبهان) نیروگاه 2و  1گیري تخلیه جزیی ترانسفورماتورهاي واحد اندازهوژه رپ 

 1ایران ترانسفو و همچنین اثرات عمر ترانسفورماتور واحد ر ساخت زیمنس و جزیی ترانسفورماتو

 هاي کمپکت و آزمون اتصال کوتاه ترانسفورماتورهاي توزیعپست TRه و ساخت آزمایشگاطراحی  

خط چهارم ، خط کوتاه و پست برق دهزیر TOYکیلو ولت  400یابی اضافه ولتاژهاي سیستم پروژه عیب 

 3در  3نیروگاه کارون  TOYکیلو ولت دهزیر و  400خط کوتاه بین پست (رله دیفرانسیل  3نیروگاه کارون 

هاي اضافه یريگهاي گذرا و اندازهگیريمرحله دچار حادثه شده و آسیب دیده است. در چندین مرحله اندازه

هاي انجام شده و مقایسه کلیدهاي قدرت انجام گردید و سپس بر اساس تحلیل ولتاژ در زمان قطع و وصل

نتایج با سایر خطوط، عامل اصلی اضافه ولتاژ در خروجی تعیین گردید و با افزایش طول کابل ارتباطی 

 مشکل اضافه ولتاژ و آسیب احتمالی به رله مرتفع گردید.)

 و ضریب تلفات عایقی (PD)هاي تخلیه جزیی در زمینه تست Omicronالمللی دن دوره آموزشی بینگذران 

(Tan delta) هاي فشار متوسط و فشار قويکابل 

و  MPD 600هاي تست هاي فشار متوسط و فشار قوي با دستگاهکابل Tan deltaو  PDهاي گیرياندازه 

MI 600  شرکتomicron 

هاي فشار متوسط و فشار قوي در آزمایشگاه با دیدگاه تایپ تست کابل (PD)لیه جزیی تخهاي تستانجام  

 Highبه روش آفالین با کمک روش کوپلینگ خازنی و تزریق ولتاژ فشار قوي توسط  On-siteو به صورت 
voltage transformer 

به روش آنالین  On-siteرت هاي فشار متوسط و فشار قوي به صوکابل (PD)لیه جزیی هاي تختستانجام  

 در شرایط برقدار مدار HFCTبا کمک 

 نوع عیببا دیدگاه  هاي فشار قويکابل تفسیر نتایج تخلیه الکتریکی جزیی 

کیلو ولت فاز اول پارس  6و  11، 33هاي فشار متوسط کابل رشته 100بیش از  ارزیابی وضعیت عایقی 

 صورت آفالین و آنالینبه (SPGC)جنوبی 
 
، ارائه (SPGC)کیلو ولت فاز اول پارس جنوبی  6و  11، 33هاي رشته کابل 10تعیین محل عیب بیش از  

ها و اطمینان از رفع عیوب کابل هاي تکمیلی پس از اقدامات اصالحی بر رويراهکارهاي اصالحی، انجام تست

 ها و ...ها، کابل، مفصلعایقی در سرکابل

در عسلویه،  (POGC)کیلو متر شرکت نفت و گاز پارس  2ولت با طول بیش از  کیلو 11یابی فیدر کابلی عیب 

 هاي تکمیلی پس از اقدامات اصالحی و ...اصالح محل عیب مشخص شده، انجام آزمون
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 هاي فشار قوي آزمایشگاه مرجع صنایع انرژي (اپیل)کابل Heating Cycleطراحی و تجهیز آزمایشگاه  
 IECو  IEC 60502هاي فشار متوسط و فشار قوي مانند هاي مربوط به کابلبر اساس استاندارد -1(

، گرم شدن و سرد شدن و ... loadingهاي فشار قوي ناشی از ، الزم است اثرات ترمومکانیکال کابل60840

بررسی گردد.  Heating Cycleدر آزمون  (Type Tests)هاي نوعی همزمان با پیرشدگی عایقی در تست

مون به این صورت است که جریانی در حدود جریان نامی یا باالتر از کابل فشار قوي عبور داده شرایط آز

برداري کابل درجه باالتر از دماي مجاز بهره 10تا  5ساعت به  8کابل در طول  شود، به صورتی که دمايمی

ساعته  16بازه حداقل ساعت در حداکثر دماي ذکر شده تثبیت شده و سپس در یک  2برسد. دماي کابل براي 

گردد. سیکل گرمایش و سرمایش ذکر شده باید دنبال می coolingبا قطع جریان و به صورت طبیعی سیکل 

سیکل تکرار گردد. در تمام مدت آزمون ذکر شده نیز  20بر اساس استاندارد براي تعداد مشخصی مانند 

مون نباید در طول تست دچار تغییرات وضعیت برابر ولتاژ نامی ضروري است. کابل مورد آز 2اعمال ولتاژ 

 PDهاي ذکر شده، عالوه بر تست عایقی مانند مقدار تخلیه الکتریکی جزیی گردد. همچنین پس از پایان سیکل

و ... بر روي کابل انجام خواهد  voltage withstand ،Impulseهاي در شرایط گرم و شرایط سرد، تست

  شد.

ار قوي با جریان نشتی باالي تزریقی از سمت ترانسفورماتور فشار قوي و اعمال همزمان ولتاژ فش -2

  هاي این آزمون است.همچنین عبور جریان باال در رنج چند کیلو آمپر از پیچیدگی

  ایزوالسیون الکتریکی مدار جریان و ولتاژ در این آزمایش اجتناب ناپذیر است. -3

  حائز اهمیت است.)سیستم کنترل و اتوماسیون آزمایشگاه نیز  -4

کیلو ولت فوالد مبارکه بر روي نمونه نصب  63در سطح  1*800هاي کابل Heating Cycleانجام آزمون  

  شده و نمونه قبل از نصب
 Voltage)تجهیز اولین آزمایشگاه پیرسازي شتاب یافته وضعیت عایقی شینه هاي نیروگاهی داخل کشور  

Endurance & Thermal Cycle) بر اساس استانداردهايIEEE 1310 ،IEEE 1043 ،IEEE 1553 

 IEC 60034و

سال داشته  40(در توضیح آزمایشگاه فوق الذکر باید بیان گردد که سیم پیچ هاي ژنراتور باید عمري معادل 

ل ، با افزایش ولتاژ اعمالی چند برابر ولتاژ بهره برداري نامی و اعماVoltage Enduranceباشند. در تست 

ساعته دنبال می گردد. ارزیابی هاي عایقی مانند  250ساعته یا  400گرما، پیرسازي شتاب یافته در بازه 

، مقاومت عایقی، ضریب پالریزاسیون و ... در بازه هاي (Tan δ)، ضریب تلفات عایقی (PD)تخلیه جزیی 

ومکانیکال به سیم پیچ هاي اثرات ترم Thermal Cyclingزمانی مختلف آن انجام خواهد شد. در تست هاي 

اي شبیه سازي خواهد شد و کیفیت عایقی ژنراتور علی الخصوص ژنراتورهاي برقابی، گازي و تلمبه ذخیره

توان به شبیه ساز ارزیابی می گردد. از ویژگی هاي احداث این آزمایشگاه می Tan δو  PDبا تست هاي 

  تامین جریان نشتی در حد چند آمپر است.) هسته ژنراتور و همچنین ترانس فشار قوي با قابلیت
 
ها و سیم پیچ و ضریب تلفات عایقی (تانژانت دلتا) شینه (PD)همکاري در پروژه اندازه گیري تخلیه جزیی  

 هاي ژنراتور نیروگاه شهید عباسپور

آزمایشگاه مرجع  (ATEX)همکاري در پروژه طراحی و ساخت اولین آزمایشگاه تجهیزات ضد انفجار  

صنایع انرژي (اپیل) به عنوان یک شرکت دانش بنیان در همکاري با دانشگاه صنعتی امیرکبیر با نظارت 

 پروفسور فتحی

مشاور فنی آزمایشگاه اتصال کوتاه و قدرت آزمایشگاه مرجع صنایع انرژي در همکاري با دانشگاه صنعتی  

 امیرکبیر به عنوان سهامدار

کمیته تخصصی طراحی و ساخت آزمایشگاه جامع روشنایی ایران فیمابین آزمایشگاه مشاور فنی و عضو  

 وري انرژي ایران (سابا)مرجع صنایع انرژي (اپیل) و سازمان بهره

هاي فتوولتائیک ایران فیمابین مشاور فنی و عضو کمیته تخصصی طراحی و ساخت آزمایشگاه جامع ماژول 

 هاي نو ایران (سانا)ل) و سازمان انرژيآزمایشگاه مرجع صنایع انرژي (اپی

هاي فشار متوسط، فشار قوي، تابلوهاي برق، ارت تجهیزات مختلف مانند کابل (PD)گیري تخلیه جزییاندازه 

 IEC 60270 ،IEC 62271 ،IECها، ترانسفورماتورهاي خشک و روغنی مطابق استانداردهاي سوئیچ
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60502 ،IEC 60840 ،IEC 60076 ... و 

و با کمک مجموعه  IEC 60255هاي حفاظتی بر اساس استاندارد انجام آزمون عملکرد و تایپ تست رله 

 و سایر برندها (CMC 256, CT Analyzer)مانند   Omicronهاي تستدستگاه

مشارکت در تدوین استانداردهاي ملی و به ویژه استانداردهاي رله و حفاظت مانند استانداردهاي ملی متناظر  

  و ... IEC 60255-127و  IEC 60255-151 ،IEC 60255-149استانداردهاي بین المللی با 

تست هاي فشار قوي و اتصال کوتاه و  ... تابلوهاي برق فشار متوسط و فشار قوي و همچنین کلیدهاي  

  قدرت، سکسیونرهاي قابل قطع زیر بار، سکسیونرها و ...
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 (قطب علمی قدرت) ریرکبیامصنعتی ن دانشگاه یمنعقد ب یحفاظت زاتینه تجهیانتخاب بهپروژه  یهمکار اصل 

 انیدکتر عسکر يقاآو نظارت جناب  یتحت سرپرست برق غرب استان تهران يرویع نیشرکت توزو 

گاه ن دانشیمنعقد ب یسیکمک امواج الکترومغناطقدرت به يهاستمیس يهانگ ترانسیتوریهمکار پروژه مان 

انم ان و سرکار خیدکتر قره پت يو نظارت جناب آقا یتهران تحت سرپرست يامنطقهر و برق یرکبیام یصنعت

 يدکتر حجاز

 انیدکتر قره پت يت تحت نظارت جناب آقایپست آ يترانسفورماتورها يحاالت گذرا یهمکار پروژه بررس 

 ریرکبیام یمن شبکه داشنگاه صنعتیا يقدرت و پژوهشگاه بهره بردار یدر قطب علم

تا  1390آزمایشگاه مرجع صنایع انرژي (اپیل) در همکاري با دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال  مشاور فنی 

  کنون

مطالعات اقتصادي و تدوین طرح هاي توجیهی فنی و اقتصادي پروژه هاي اجرایی و پژوهشی مشاور  

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر و آزمایشگاه مرجع اپیل 

هاي مرجع صنایع انرژي (اپیل) در همکاري با دانشگاه صنعتی مدیر گروه تحقیق و توسعه آزمایشگاه 

 تا کنون 1392امیرکبیر از سال 

همکاري در طرح برگزیده کشوري معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري با عنوان شبیه ساز پیشرفته  

 رو شرکت مادر تخصصی توانی سیستم هاي قدرت طراحی و ساخت شرکت اپیل با همکاري پژوهشگاه نیرو

 فناوري ریاست-همکار پروژه طراحی و ساخت رله ملی فیمابین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاونت علمی 

 تا کنون  1392جمهوري تحت نظارت جناب آقاي دکتر عسکریان و دکتر رضوي از سال 

 تا کنون 1390مشاور آزمایشگاه اتصال کوتاه و قدرت شرکت اپیل از سال  

 دانشگاهی صنعتی امیرکبیر هاي تخصصی جهادمدرس دوره  

 مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

 امیرکبیر صنعتی سرپرست آزمایشگاه آموزشی رله و حفاظت دانشگاه  

تجهیز آزمایشگاه آموزشی رله و حفاظت و انجام اموري مانند ساخت تابلوي طراحی و سرپرست گروه  

 هاي اضافه جریان میکروپروسسوريآموزشی رله

 همکاري در تدوین نقشه راه حفاظت شبکه حفاظت شبکه به عنوان گروه متخصصین در پژوهشگاه نیرو 

  عضو کمیته ملی برق و الکترونیک 

، IEEE Trans. Power Delivery، علمی پژوهشی، کنفرانس هاي ملی و بین المللی مانند ISIداور مجله هاي  

International Tarns. Energy Systems ،Electric Power System and Component مجله کیفیت ،

 و بهره وري در صنعت برق، کنفرانس توزیع شبکه هاي برق و ...

 92تا  88مسئول ستاد اردوي دایره فرهنگی اداره امور خوابگاه هاي دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال  

 درت دانشگاه صنعتی امیرکبیرهاي هفته قدبیر مالی دومین دوره همایش 

 1390مسئول سمینارها و ارائه مقاالت کنفرانس مهندسی برق ایران  

 1390-1388هاي مشاور آموزش و پرورش شهرستان بروجن در زمینه انتخاب رشته در سال 

 مشاور استان چهارمحال و بختیاري در جشنواره شهر من فرهنگ من دانشگاه امیرکبیر 

 1390ارائه مقاالت و دبیر دانشجویی کنفرانس نیروگاه هاي حرارتی مسئول سمینارها و  

 1393سیستم هاي قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و کنترل دبیر دانشجویی نهمین کنفرانس حفاظت   

 عضو شوراي انتخاب ایده بازار و نماینده دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

...  

  

  
 

  

  مقاالت
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 12از10صفحه
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pp. 12-20, 2014. 
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  :Non-ISIمقاالت 

1- The Effect of Distributed Generation in Distribution Network on Coordination of 
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  :یپژوهش یمقاالت علم

سیستم   يبهینه ساز توزیع به کمک  يو قابلیت اطمینان شبکه ها  يافزایش بهره ور -1  چندمنظوره 

 برق. درصنعت يور ه وبهر تیفیک پژوهشی-علمی هینشر ،یو کلیدزن یحفاظت

  ین المللیو ب یداخل يش هایمقاالت هما

ــتفاده از الیه  -1 ــی اثرات اس ــینه هاي ژنراتور به کمک   ICP بررس ــعیت عایقی ش بر عمر مفید و وض

 .EPGC7 ،1393ها، نیروگاهآزمون هاي پیرسازي شتاب یافته، هفتمین کنفرانس 

آنالیز حساسیت تاثیر سیستم سایبري (کنترل، مانیتورینگ و حفاظت) نسبت به ضریب نفوذ منابع        -2

تولید پراکنده بر روي قابلیت اطمینان شــبکه هاي هوشــمند، نهمین کنفرانس تخصــصــی حفاظت و 

 .PSPC 2015هاي قدرت، کنترل سیستم

سک و قابلیت اطمینان   -3 ضور منابع تولید پراکنده به کمک روش  شبکه ارزیابی ری هاي توزیع در ح

ــاز احتماالتی مونت کارلو ــبیه سـ ــبکه هاي توزیع نیروي برق (MCS)شـ ، نوزدهمین کنفرانس شـ

EPDC 2014. 

ــرمایه    -4 ــتاي کاهش نرخ بروز خطا به منظور افزایش قابلیت اطمینان در            سـ گذاري بهینه در راسـ

  .2010هاي توزیع نیروي برق، تهران، ایران، نس شبکهسیستم هاي توزیع، پانزدهمین کنفرا

ــخیص     -5 ــفورماتور براي تش ــده روي ترانس ــب ش ــب جهت تحریک  آنتن نص تعیین فرکانس مناس

ــومین    ــت و س ــی، بیس ــعیف به کمک امواج الکترومغناطیس ــار ض ــیم پیچ فش جابجایی محوري س

 .2008المللی برق، تهران، ایران، کنفرانس بین

ضور    -6 سی تاثیر ح صال کوتاه و هماهنگی رله  برر سطوح ات هاي جریان زیاد تولیدات پراکنده روي 

، هاي توزیع نیروي برقهاي توزیع، پانزدهمین کنفرانس شبکه با حضور تولیدات پراکنده در شبکه  

 .2010تهران، ایران، 

ــبکه            -7 ــتقرار تولیدات پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان شـ ــب اسـ هاي توزیع،  تعیین محل مناسـ

 .2010هاي توزیع نیروي برق، تهران، ایران، انزدهمین کنفرانس شبکهپ
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هاي جریان زیاد با اسـتفاده از محدود کننده جریان خطا با حضـور تولید پراکنده در   هماهنگی رله -8

 .2009هاي توزیع، چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم هاي قدرت، تهران، ایران، شبکه

ــازي انرژي بازیاب  بهینه  -9 ــبکه    سـ هاي توزیع، چهارمین کنفرانس   ی به کمک تجهیزات کلیدزنی در شـ

 .2009حفاظت و کنترل سیستم هاي قدرت، تهران، ایران، 

هاي توزیع بر اســاس شــاخص تعیین بهینه تعداد، نوع و محل تجهیزات حفاظتی و کلیدزنی شــبکه -10

  .2009ایران، المللی برق، تهران، انرژي توزیع نشده، بیست و چهارمین کنفرانس بین

ه کمک  ب یبیع بر اســاس تابع هدف ترکیتوز يشــبکه ها یدزنیو کل یزات حفاظتینه تجهیبه یابیجا -11

ــتم هاي قدرت، تهران، ایران، یتم ژنتیالگور ــیس ک هاي توزیع، پنجمین کنفرانس حفاظت و کنترل س

2010. 

ستراتژي حمایتی از انرژي هاي     -12 صیص ا ست تعیین قیمت رقابتی بازار برق با تخ و  تجدید پذیر، بی

 .2009المللی برق، تهران، ایران، چهارمین کنفرانس بین

تعیین طرح انعطاف پذیر ازمیان چندین طرح محل قرارگیري تجهیزات حفاظتی درشبکه هاي توزیع  -13

 .2010المللی برق، تهران، ایران، ، بیست و پنجمین کنفرانس بینبدست آمده ازالگوریتم ژنتیک

ــیت ط    -14 ــاسـ ــبت به عدم عملکرد یا حذف یکی           آنالیز حسـ ــبکه هاي توزیع نسـ رح هاي حفاظتی شـ

 .2010المللی برق، تهران، ایران، ، بیست و پنجمین کنفرانس بینازتجهیزات حفاظتی طرح

انتخاب بهینه نوع واندازه محدودکننده جریان خطا جهت بازیابی هماهنگی رله هاي جریان زیاد                    -15

ان، المللی برق، تهر، بیســت و پنجمین کنفرانس بینتوزیع باحضــورتولیدات پراکنده درشــبکه هاي

 .2010ایران، 

سب  کنترلی روش ارائه -16 شم     ی، بHVDCانتقال  خطوط گذراي بهبود پایداري براي منا ش ن یست و 

 .2011ران، یبرق، تهران، ا ین المللیکنفرانس ب

بارها،  مصــرف یمنحن درنظرگرفتن با DG حضــور در عیتوز هاي شــبکه در نهیبه ییبارزدا -17

 .EPDC 2012برق رويین عیتوز هاي شبکه کنفرانس نیهفدهم

شبکه  ی، هفدهمیداخل هاي حلقه کمک با عیتوز هاي شبکه  نانیاطم تیقابل سازي  نهیبه -18 ن کنفرانس 

 .EPDC 2012روي برق یع نیهاي توز

با روش  به کمک الگوریتم ژنتیک در مقایسه (SSSCs) جایابی بهینه جبرانسازهاي استاتیکی سري -19

 .2012ن کنفرانس بین المللی برق، تهران، ایران، ی، بیست و هفتم"هاي مبتنی بر آنالیز حساسیت

20- Frequency Sweep Analysis of the Scattering Parameters and the Excitation 
Frequency Selection for the On-line Detection of the Transformer Winding Axial 
Displacement Using Electromagnetic Waves, Accepted for 4th International Power 
Engineering and Optimization Conference 2010, Shah Alam, Malaysia, 2010. 

21- Optimized investment to decrease the failure rate of distribution lines in order to 
improve SAIFI, Accepted for 4th International Power Engineering and Optimization 
Conference 2010, Shah Alam, Malaysia, 2010. 

22- Reducing of the Impact of DG in Distribution Networks Protection Using Fault 
Current Limiters, Accepted for 4th International Power Engineering and 
Optimization Conference 2010, Shah Alam, Malaysia, 2010. 

23- Optimized Protective Devices Allocation in Electric Power Distribution Systems 
Based on the Current Conditions of the Devices, IEEE International Conference on 
Power and Energy 2010, Selangor, Malaysia, 2010. 
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24- Effect of the PV/FC Hybrid Power Generation  System on Total Line Loss in 
Distribution Network, IEEE International Conference on Power and Energy 2010, 
Selangor, Malaysia, 2010. 

25- Protective and Switching Devices Allocation According to Total Cost Minimization 
by Genetic Algorithm in Distribution Systems, IEEE International Conference, 
ELECO 2011, Bursa, Turkey, 2011. 

26- Voltage Indices Improvement Using UPFC Based on Specific Coefficients 
Algorithm, IEEE International Conference, Smart Grids (ICSG), 2012 2nd Iranian 
Conference on smart grids. 

27- Optimized Allocation of STATCOMs based on Equivalent Impedance Modeling of 
VSCs Using Genetic Algorithm”, IEEE International Conference on Smart Energy 
at UOIT, Canada (28-30 Aug, 2013). 

28- ... 

      افتخارات کسب شده:  

   
 ز جوایز شهد کاظمی آشتیانی، تسهالت نظام وظیفه و ... بنیاد ملی نخبگانبنیاد ملی نخبگان و حائعضو  -1

 درخشان يد استعدادهاییر مورد تایرکبیام یدانشگاه صنعت یدر دوره کارشناس یدانشگاهممتاز  -2
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