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 سمه تعالیب
  

  محمد جعفریان
 هاي قدرت، دانشگاه شریف دکتراي سیستم

  پژوهشگاه نیرو
  تهران، شهرك غرب، خیابان دادمان

09133011810  
mojedt@yahoo.com ; mjafarian@nri.ac.ir  

 ها: تخصص

ü قدرت هاي ل دینامیک سیستمیتحل  
ü هاي بادي نمدلسازي و تحلیل توربی  
ü هاي توزیع ریزي و تحلیل شبکه برنامه  
ü سنجی احداث مزارع بادي مطالعات امکان  
ü مطالعات اتصال واحدهاي تجدیدپذیر به شبکه  
ü  هاي قدرت شبکههاي  کننده کنترلطراحی و تحلیل  
ü ي قدرت مطالعات تاثیرات متقابل واحدهاي تجدیدپذیر و شبکه 

  

  سوابق تحصیلی
  )93-88قدرت ( هاي دکتراي برق، سیستم

ü دانشگاه صنعتی شریف 
ü  :ي عالی) (درجه 17.8معدل 
ü هاي قدرت عنوان رساله: تحلیل تاثیر مزارع بادي بر پایداري سیگنال کوچک شبکه 

  )88-86هاي قدرت ( کارشناسی ارشد برق، سیستم
ü دانشگاه صنعتی شریف 
ü  :18.96معدل 
ü ديي مزارع با بینی انرژي تولیدي ساالنه عنوان رساله: پیش 

  )86-82هاي قدرت ( کارشناسی برق، سیستم
ü دانشگاه صنعتی شریف 
ü  :17.8معدل 
ü ریزي تولیدات پراکنده با استفاده از نرم افزار  عنوان رساله: برنامهHomer 

  )82-78دانشگاهی، ریاضی فنی ( دیپلم و پیش
ü دبیرستان سادات اصفهان 
ü  :دانشگاهی) (پیش 19.3(دیپلم)،  19.5معدل 

  

 :افتخارات

ü 1382کشوري آزمون کنکور سراسري سال  89ي  ئز رتبهحا. 
ü  توسط بنیاد نخبگان . رد نخبهفشناخته شدن به عنوان  
ü  1382هاي سال  دانشگاه صنعتی شریف در بین ورودي ، مقطع کارشناسیگرایش قدرت 1حائز رتبه ي.  
ü  ني استعداد درخشا نامه  آیینپذیرفته شدن در کارشناسی ارشد دانشگاه شریف توسط. 
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  اي: سوابق حرفه
  تاکنون) -1/1/1395پژوهشگاه نیرو (

ü استادیار پژوهشی 
ü ي توزیع، گروه مطالعات سیستم پژوهشکده  

  )29/12/1394 -1/1/1398پژوهشگاه نیرو (
ü کارشناس مطالعات سیستم 
ü ي توزیع، گروه مطالعات سیستم پژوهشکده  

  )29/12/1394 -11/11/93دانشگاه صنعتی شاهرود (
ü آموزشی اریاستاد 
ü ي برق و رباتیک، گروه قدرت دانشکده  

  )29/12/1388 -12/12/1387شرکت موننکو ایران (
ü کارشناسی مطالعات سیستم 
ü مرکز مطالعات سیستم و انرژي  

  

  موزشی:آهاي  فعالیت
  دانشگاه صنعتی شریف

ü ي درس:  ارائه 
o  91-1؛ 90-2( 2مبانی برق( 

  دانشگاه صنعتی شاهرود
ü ي دروس: ارائه 

o 94-2توزیع انرژي الکتریکی ( هاي سیستم( 
o 94-1؛ 93-2هاي فشار قوي ( طراحی پست( 
o ) 94-2؛ 94-1تاسیسات الکتریکی( 
o  94-1( 2مدارهاي الکتریکی( 
o  94-2؛ 93-2( 2مبانی مهندسی برق( 
o  93-2( 1مبانی مهندسی برق( 

ü هاي کارشناسی با عناوین: استاد راهنماي پروژه 
o 93-2( هاي توزیع اي بر سطح اتصال کوتاه شبکه نوع دوتغذیه هاي بادي تاثیر افزایش نفوذ توربین(  
o 94-1( اي بر قدرت اتصال کوتاه شبکه و جریان قطع کلید هاي بادي دوتغذیه هاي توربین تاثیر مبدل(  
o 94-1( اي هاي بادي دوتغذیه ي توزیع با حضور توربین هماهنگی حفاظت ریکلوزر/سکشناالیزر در شبکه(  
o 94-1( اي هاي بادي دوتغذیه ي توزیع با حضور توربین ضافه جریان در شبکههاي ا هماهنگی رله(  
o 94-2( هاي پایداري ولتاژ در حضور بار نامتعادل سازي شاخص بررسی، تحلیل و شبیه(  
o هاي بادي  سازي توربین مدلDirect Drive 94-2( افزار سیمولینک در نرم(  

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آشتیان
ü س:ي درو ارائه 

o 92-2؛ 92-1هاي قدرت ( دینامیک سیستم( 
o 93-1؛ 92-2؛92-1هاي نو ( بررسی و شناخت انرژي( 
o ) 92-2سمینار کارشناسی ارشد( 

ü هاي کارشناسی ارشد با عناوین: استاد راهنماي پروژه 
o 94-2( منظور بهبود نوسانات زیرسنکرون شبکه قدرت اي به بادي دوتغذیه هاي استفاده از توربین( 
o 94-2منظور بهبود نوسانات فرکانس پایین شبکه قدرت ( اي به هاي بادي دوتغذیه از توربین استفاده(  
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  ها: پروژه
  سال  کارفرما  مکان انجام پروژه  سمت  عنوان پروژه

پتانسیل سنجی نصب توربین بادي در نقاط مختلف استان تهران 
  ي قدرت از نظر سرعت باد و نیز وضعیت شبکه

ي سرباز  پروژه
  نخبگی

اي  شرکت برق منطقه
  تهران

اي  شرکت برق منطقه
  1390  تهران

ي  پروژهسازي همزمان انرژي برق و گاز  ي نرم افزار شبیه تهیه
SAVEX 

شرکت صادرات گاز   شرکت موننکوي ایران  کارشناس
  1388  ایران

هاي توزیع  پیشرو براي پخش بارشبکه -توسعه ي مدل پسرو
  1389  هشگاه نیروپژو  پژوهشگاه نیرو  کارشناس  حلقوي

  1389  پژوهشگاه نیرو  پژوهشگاه نیرو  کارشناس  هاي توزیع هاي کنترل ولتاژ در پخش بار شبکه سازي شینه مدل
  1390  پژوهشگاه نیرو  پژوهشگاه نیرو  و کارشناس مشاور  در نرم افزار سبا DFIGو  SCIGهاي بادي  سازي توربین مدل

فوق توزیع و فیدرهاي  برنامه ریزي توسعه ظرفیت شبکه انتقال و
اضافه شدن نیروگاه هاي بادي در شبکه انتقال یا توزیع  توزیع با

  و لحاظ کردن بارگذاري دینامیک خطوط
  1393  شرکت توانیر  پژوهشگاه نیرو  مشاور

  پژوهشگاه نیرو  کارشناس  تهیه و تدوین سند باالسري صنعت برق کشور
ریزي و  معاونت برنامه

نظارت راهبردي رییس 
  هورجم

1390  

هاي  بررسی تعامالت و مقررات موجود در مدیریت نت در شبکه
دفتر فنی و نظارت   پژوهشگاه نیرو  ي تعریف پروژه تهیه  توزیع در کشورهاي مختلف انتقال و فوق

  1392  انتقال توانیر

ریزي تعمیرات و نگهداري قابلیت اطمینان  تدوین رویه برنامه
  1393  پژوهشگاه نیرو  پژوهشگاه نیرو  مشاور و کارشناس  وق توزیعدر شبکه انتقال و ف )RCM(  محور

سازي و  طراحی، پیاده"آوري  تدوین سند راهبردي و نقشه راه فن
  1393  پژوهشگاه نیرو  پژوهشگاه نیرو  مشاور و کارشناس  "افزارهاي تحلیل، مطالعه، و راهبردي شبکه برق ایران توسعه نرم

برداري از  هاي بادي بزرگ به شبکه و بهره ضوابط اتصال نیروگاه
  پژوهشگاه نیرو  مشاور  ها آن

ریزي و  معاونت برنامه
نظارت راهبردي رییس 

  جمهور
1392  

  

 مقاالت:
ü M. Jafarian, A.M. Ranjbar, Interaction of the dynamics of doubly fed wind generators with power system 

electromechanical oscillations, IET Renewable Power Generation, v. 2, n. 2, 2013, pp. 89-97. 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6519914 
 

ü M. Jafarian, A.M. Ranjbar, The impact of wind farms with doubly fed induction generators on power 
system electromechanical oscillations, Renewable Energy, v. 50, n. , 2013, pp. 780-785. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148112005034 
 

ü M. Jafarian, A.M. Ranjbar, Fuzzy modeling techniques and artificial neural networks to estimate annual 
energy output of a wind turbine , Renewable Energy, v.35, no. 9, 2010, pp. 2008-2014. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148110000509 
 

ü M. Jafarian, A.Soroudi, M. Ehsan, The effects of environmental parameters on wind turbine power 
PDF curve , Electrical and Computer Engineering Canadian Conference, 2008, pp. 1193 –1198. 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4564727 
 

ü M. Jafarian, A. M. Ranjbar, Annual Energy Output Estimation of a Wind Turbine, The 12th Iranian 
Student Conference on Electrical Engineering, 1388. 

http://www.civilica.com/EnPaper--ISCEE12_354.html 
 

ü شـرو،  یپ-کنترل ولتاژ در روش پخش بار پسرو يها نهیش يون برهمندپور، مدل سازی، همایدگلیب یحیان، زهرا مدید جعفرمحم
 .1390ور یشهربرق،  ین المللین کنفرانس بیست و ششمیب

PSC26_275-PSC26-http://www.civilica.com/Paper 
 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6519914
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148112005034
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148110000509
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4564727
http://www.civilica.com/EnPaper--ISCEE12_354.html
http://www.civilica.com/Paper
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ü هـاي   در شـبکه شرو جهت انجـام پخـش بـار    یپ-مدل پسرو ي عهتوسون برهمندپور، ی، همایدگلیب یحیان، زهرا مدیمحمد جعفر
 .1390برق،  ین المللین کنفرانس بیست و ششمی، بتوزیع از دو سو تغذیه

PSC26_274-PSC26-http://www.civilica.com/Paper 
 

ü ن برهمند پور، تعیین نقطه اتصال مناسب توربین بادي به شبکه بر اساس بهتـرین رفتـار   سیما کمانکش، محمد جعفریان، همایو
 .1390دینامیکی آن، بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق، 

PSC26_357-PSC26-www.civilica.com/Paper 
 

ü ن ی، بیسـت و هفتمـ  تاثیر مزارع بادي با ژنراتورهاي القایی د وتغذیه اي بر نوسانات سیستم، حمد رنجبرمحمد جعفریان ، علی م
 .1391کنفرانس بین المللی برق، 

PSC27_296-PSC27-www.civilica.com/Paper 
 

ü تاثیر طرح توسعه ي نیروگاه هاي بادي سرعت ثابت بر رفتـار دینـامیکی   ، ایون برهمندپورمحمد جعفریان ، سیما کمانکش ، هم
 .1391ن کنفرانس بین المللی برق، ی، بیست و هفتمآن ها

PSC27_344-PSC27-www.civilica.com/Paper 
 

ü ن یبیسـت و هشـتم  ، يبـاد  يها روگاهیک خط در انتقال توان نینامید يان، کاربرد حد بارگذاریعفر، محمد جینیجواد نظافت نم
 .1392کنفرانس بین المللی برق، 

PSC28_184-PSC28-www.civilica.com/Paper 
 

ü يگـذرا  يداریـ در پا يبـاد  يها روگاهیان، نقش نی، محمد جعفریید دانای، حمیمید سلیما کمانکش، سعیون برهمندپور، سیهما 
 .1392ن کنفرانس بین المللی برق، یشبکه، بیست و هشتم

PSC28_130-www.civilica.com/Printable 
 

ü هاي بـادي، بیسـت و    ي انتقال با وجود توسعه نیروگاه ریان، ظرفیت سازي شبکههمایون برهمندپور، سیما کمانکش، محمد جعف
 .1392هشتمین کنفرانس بین المللی برق، 

ir.com/cd/2013/papers/1546.pdf-psc 
 

 اطالعات فردي:

ü :فرامرز نام پدر    
ü :12/1/1364 تاریخ تولد  
ü 1/8/89پایان خدمت:  تاریخ 1/4/88(تاریخ شروع خدمت:  داراي کارت پایان خدمتو  متاهل( 

ü  :1474946385، کدپستی: 25، واحد 38تهران، شهران، بلوار شهران، ك عباسی، پ آدرس  
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