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 التتحصي

 تاريخ دوره معدل محل تحصيل گرايش عنوان دوره

 1375 - 1378 36/18 زاده شهيد نيلفروش رياضي فيزيک ديپلم

  1379 -1383 24/16 صنعتي اصفهان قدرت -برق کارشناسي

     1383 -1386 47/15 علم و صنعت ايران قدرت -برق کارشناسي ارشد

 سوابق اجرايي و پژوهشي

کارفرمرا   – 1395، پژوهشرااه نيررو   "سنجي استفاده از کريدورهای انتقال توان با ظرفيت باال برای ايرران  انامک"مدير پروژه  -
 های انتقال توان با ظرفيت باال مرکز توسعه فناوری سامانه

رهای برق مطالعه و بررسي انواع ريسک، روشهای مديريت ريسک و قراردادهای مربوط به ابزارهای مشتقه در بازا"مدير پروژه  -
 کارفرما شرکت مديريت شبکه برق ايران -1394 -1393، پژوهشااه نيرو، "برق ايراندنيا و تطبيق آن با شرايط بازار 

 -1391، پژوهشرااه نيررو،   "بررسي مالحظات شبکه در بازنشستاي واحدهای گازی کوچرک و متوسرط قرديمي   "مدير پروژه  -
 نيرو پژوهشکده توليد  -برداری گروه بهرهکارفرما 

کارفرمرا   -1391-1389، ، پژوهشااه نيررو "توزيع هرمزگان مطالعات جامع کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق"کارشناس پروژه  -
 ای هرمزگان شرکت برق منطقه

کارفرمرا   -1391، پژوهشرااه نيررو،   "توزيع يزد های بحراني شبکه انتقال و فوق مطالعات اتصال کوتاه پست"کارشناس پروژه  -
 ای يزد برق منطقه شرکت

 کارفرما وزارت نيرو -1390، پژوهشااه نيرو، "Adoptionالمللي به طريق  تدوين استانداردهای بين"کارشناس پروژه  -
کارفرمرا   -1388، ، پژوهشرااه نيررو  "برای سيستم قدرت ايرران  نويس رويه خدمات جانبي رزرو تدوين پيش"کارشناس پروژه  -

 وزارت نيرو
کارفرمرا   -1392، پژوهشااه نيررو،  "ساختار مناسب مديريت پژوهش و فناوری در صنعت برق کشورتدوين "ه کارشناس پروژ -

 پژوهشااه نيرو

 

 دوران دانشجويي: 
 1383پروژه ليسانس،  ،های محدود های توزيع با حلقه سازی پخش بار شبکه پياده

 1386ليسانس،  ، پروژه فوقتخمين پارامترهای ماشين القايي با استفاده از روش اجزاء محدود



 

 مقاالت و انتشارات علمي 

 سال انتشار نام مجله/ کنفرانس عنوان رديف

 1389 هجدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران توزيع کنترل بهينه توان راکتيو در شبکه انتقال و فوق 1

2 
برآورد دقيق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهای شبکه انتقال با استفاده از 

 دازش اطالعات و حذف اطالعات غلطپر
 1390 المللي برق بيست و ششمين کنفرانس بين

 1390 المللي برق بيست و ششمين کنفرانس بين گيری فازوری شناسايي پارامترهای الکتريکي خط انتقال با استفاده از اندازه 3

4 
خطوط  پارامترهایفازوری جهت شناسايي  گيری اندازهبکارگيری روش 

 بدون جابجايي فاز قدرت انتقال
 1391 المللي برق بيست و هفتمين کنفرانس بين

 1391پائيز  51مجله برق، شماره  روش جديد در کاهش تلفات انتقال با تغيير پخش توان اکتيو به کمک مانور 5

 1392 المللي برق بيست و هشتمين کنفرانس بين های بادی کاربرد حد بارگذاری ديناميک خط در انتقال توان نيروگاه 6

 1392 المللي برق بيست و هشتمين کنفرانس بين پيشنهاد ساختار مديريت تحقيقات در صنعت برق کشور 7

8 
جامع پارامترهای خطوط انتقال قدرت دومداره با استفاده از روش  شناسايي

 گيری فازوری اندازه
 1393 کنفرانس مهندسي برق ايران بيست و دومين

9 
های ابتدايي و انتهايي  وط انتقال بر روی پايه دومداره با گرهسازی خط معادل

 غيرمشترک
 1394 المللي برق کنفرانس بين امين سي

10 
استفاده از ظرفيت نهفته خطوط انتقال با ديدگاه حد بارگذاری ديناميک خط 

 در اتصال نيروگاه بادی به شبکه
 1395 چهارمين کنفرانس انرژی بادی ايران

11 
های پايش ظرفيت ديناميکي خط  سازی سيستم فني و اقتصادی پيادهارزيابي 

(DLRبه منظور توسعه نيروگاه بادی ) 
 1395 المللي برق کنفرانس بين و يکمين  سي

 

 


