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 سوابق تحصیلی 
   مازندرانقدرت از دانشگاه  - کارشناس ارشد مهندسی برق ·
  اصفهان از دانشگاه صنعتی قدرت - کارشناس مهندسی برق ·

 
 مهارتها

  و تحلیل عملکرد  در شبکه برق FACTSبکارگیري ادوات  ·
  یفیت توان الکتریکیک ·
 قدرتهاي حفاظت شبکه ·
 LV/MVطراحی پستهاي  ·
 طراحی تأسیسات الکتریکی صنعتی ·
  

 ايسوابق حرفه

، پژوهشـگاه نیـرو،   "مستقیم (هدایتی) خودرو برقیهاي شارژ ایستگاه مطالعه و تدوین استانداردهاي"مدیر پروژه  §
1395 

 1395، پژوهشگاه نیرو، "باالبر و پله برقی تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژي آسانسور، "مدیر پروژه  §
 1395، پژوهشگاه نیرو، "مستقیم خودرو برقی هاي شارژایستگاه مطالعه و تدوین دستور العملپروژه "کارشناس  §
 1395-1394، پژوهشگاه نیرو، "فعال  توزیع شبکه به گذار و سنتی توزیع هايشبکه پژوهی آینده "مدیر پروژه  §
 تجهیزات فناوري توسعه راه نقشه و راهبردي سند از مستخرج فنی، پروژه چهارده انجام ریزيبرنامه "مدیر پروژه  §

 ، پژوهشگاه نیرو" کشور برق شبکه در قدرت الکترونیک
، "ح تدوین نقشه راه و سند راهبردي توسعه فناوري تجهیزات الکترونیک قـدرت در شـبکه بـرق   طر"پروژه مدیر  §

 1394-1392پژوهشگاه نیرو، 
-17.5Mvarبـا ظرفیـت    اسـتاتیک پسـت لوشـان    راکتیـو  تـوان  کنندهمدیر بخش قدرت پروژه طراحی و ساخت جبران §

20kV ،1394-1390، پژوهشگاه نیرو 
، 17.5Mvar-20kVبـا ظرفیـت    اسـتاتیک پسـت لوشـان    راکتیـو  توان کنندهپروژه طراحی و ساخت جبران کارشناس §

 1390-1385پژوهشگاه نیرو، 
 1392-1391 ، دانشگاه نوشیروانی بابل،هوشمند شبکه ریز ساختار تعیین براي جامع مطالعات بررسیکارشناس پروژه  §
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وري خطوط انتقال فشار قوي بـرق در عملکـرد عـادي و اضـطراري بـا نگـرش       کارشناس پروژه ارائه روشهاي افزایش بهره §
 مازندراناي ، شرکت برق منطقه1383، سال FACTSمفهومی به ادوات 

، مرکـز مطالعـات   1382در پستهاي فشار قوي ناحیـه تهـران، سـال     FACTSکارشناس پروژه مطالعه و بکارگیري ادوات  §
  هاي قدرت دانشگاه مازندرانشبکه

 ، شرکت مهندسین مشاور دانشمند 1381تا 1380اي اصفهان، از سالکارشناس پروژه اتوماسیون شبکه توزیع برق منطقه §
 اي اصفهان، شرکت برق منطقه1380لبررسی کیفیت توان شبکه توزیع اصفهان، ساکارشناس پروژه  §
 1385-1384،خودکفایی و تحقیقات سازمان، خودکفایی و تحقیقات سازمان، هوشمند نیمه روبات ساخت پروژه کارشناس §
  کارشناس پایه دو سازمان نظام مهندسی §
  

  مدارك حرفه اي
 پروانه نظام مهندسی در رشته طراحی و نظارت تأسیسات برقی ساختمان .1
 کارشناسی ارشد رتبه اول فارغ التحصیل .2
 گواهینامه دوره آموزشی طراحی پستهاي فشار قوي  .3
 ICDLگواهینامه دوره آموزشی مهارتهاي  .4
  1گواهینامه دوره آموزشی مدیریت پروژه  .5

  
    مقاالت

و روشهاي کاهش آنها ، احمد اسماعیلی، عبدالرضا شیخ االسالمی، محمد اثرات نامطلوب نصب خازن بر کیفیت توان شبکه  ·
  1382المللی برق ، تهران، اسماعیل همدانی گلشن، هجدهمین کنفرانس بین

، احمد اسماعیلی، سـید علـی نبـوي نیـاکی، نـوزدهمین       UPFC) بر عملکرد حالت دائمی ESSکننده انرژي (تأثیر ذخیره ·
  1383المللی برق ، تهران، کنفرانس بین

، احمد اسماعیلی، سید علی نبوي نیاکی،  UPFC/ESSبراي مطالعات شبکه و تعمیم آن براي  UPFCمدل پخش بار  ·
  1383المللی برق ، تهران، نوزدهمین کنفرانس بین

سـیزدهمین کنفـرانس   ، احمد اسماعیلی، سـید علـی نبـوي نیـاکی ،      UPFC/SMESمدل جامع کنترل کننده ترکیبی  ·
 1384 ،مهندسی برق ایران

، احمد اسماعیلی، سـید علـی نبـوي نیـاکی، دکتـر جـواد روحـی،         Tie-lineبر منحنی بارپذیري  UPFCنمایش تأثیر  ·
   1384 ،سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

کنفـرانس مهندسـی    همیند، چهـار سید علی نبوي نیاکی، دائمی، احمد اسماعیلیدر عملکرد حالت  UPFCمحدودیتهاي  ·
  1385 ،برق ایران

سید علی نبوي نیاکی، بیسـت و یکمـین   ، بمنظور مطالعات حالت دائمی شبکه، احمد اسماعیلی UPFCمعرفی مدل جدید  ·
  1385المللی برق ، تهران، کنفرانس بین

سید ، احمد اسماعیلی، بر عملکرد شبکه UPFCیابی و تأثیر مکان ):Iدر شبکه انتقال مازندران ( UPFCبررسی تأثیر نصب  ·



 

 

Page 3 

  1385، تهران، المللی برقکنفرانس بین ، بیست و یکمینعلی نبوي نیاکی
 بیسـت و سـومین   ،احمـد اسـماعیلی  ، ) بنـدر لنگـه  SVCطراحی بانک فیلتري براي جبران کننده توان راکتیو اسـتاتیک (  ·

  1387، تهران، المللی برقکنفرانس بین
 بیست و پنجمـین  ،احمد اسماعیلی، طراحی بخش قدرت -طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان ·

  1389، تهران، المللی برقکنفرانس بین
ـ گلسـتان  و مازنـدران  وضعیت شبکه انتقالدر بهبود  توان يایپو کنندهجابجاگرفاز وکنترل يریمطالعات بکارگ · ، ينبـو  ی، عل

  1390، تهران، المللی برقکنفرانس بین ، بیست و ششمینیجواد روح ،طوقهشه قرهیعا ،یلیحمد اسماعا
راد، ساران، حسن ابراهیمیاسماعیلی، محمد مرامی ، احمد)Iطراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان( ·

 1390، تهران، المللی برقکنفرانس بین ششمینبیست و  ،حمیدرضا حافظی و حسن رهباردار مجاور
 محمد عارضی، بهروز اسماعیلی، احمد لوشان، توزیع پست بر بادي نیروگاههاي تأثیر کاهش جهت SVC ساخت و طراحی ·

 1392 کرمانشاه، برق، نیروي توزیع هايشبکه کنفرانس هجدهمین ساران،مرامی
· A. Esmaeili, S.A Nabavi Niaki and R. Shaihk-al-Islami; Unified Modeling of 

UPFC-SMES in Power System Application; IASTED; Greece; 2006 
· Ahad Kazemi, Ahmad Esmaieli, Mohammad.T Hassanzade, R.Rezaiepour; A 

COMPREHENSIVE LOAD FLOW MODEL FOR UPFC AND ITS 
COMBINATION WITH ESS; 5th INTERNATIONAL CONFERENCE on 
ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING; 2007 

· A. Esmaieli, S.A Nabavi Niaki, A. Tajfar, H. Nademi; Unified Modeling of UPFC-
SMES in Power System Application; 3rd IEEE Conference on Industrial 
Electronics and Applications; 2008 

  


