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 تماما به رضوانشهر و فيروزآباد در ترتيب به را اييراهنم و ابتدايي تحصيالت. آمدم	در محله فيروزآباد يزد به دنيا 1338در سال 
م لديپ اخذ از پس	.گذراندم اصفهان روزي شبانه مدرسه در را متوسطه دوران فيروزآباد از نمونه آموز	دانش عنوان به سپس. رساندم

 مهندسي رشته در 1364 سال در. نمودم آغاز	از دبيرستان اسالمي زرگران يزد تحصيالت دانشگاهي را در دانشگاه صنعتي شريف
 دانشگاه فني دانشكده در را ارشد كارشناسي دوره 1365 سال در. شدم التحصيل فارغ دانشگاه اين از اول رتبه با) قدرت( برق

 ارك به مشغول توزيع و انتقال كارشناس عنوان به نيرو وزارت) دفترآموزش( آموزش	عاونت سازندگي وم در همزمان و كرده آغاز	تهران
 .شدم



 
پس از موفقيت در امتحان اعزام و اخذ بورس تحصيلي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري تحصيالت خود را در دانشگاه ساسكاچوان 

 آغاز	است درتق سيستمهاي	اطمينان قابليت	ز برجسته ترين اساتيد دنيا در زمينها يكي كه بيلينتون پروفسور	كانادا تحت راهنمايي
 در 1381 تا 1377 سال از. شدم دانشگاه آن	از دكتري درجه اخذ به موفق 1377 سال در و ارشد كارشناسي 1373 سال در	.نمودم

به عنوان  1381در مهرماه سال  	دريس بودم.ت و تحقيق مشغول استاد و		 postdoctoral fellow عنوان به ساسكاچوان دانشگاه
مدير گروه قدرت بودم. در  1384الي  1382به كار مشغول شدم. از سال استاديار در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف 

تا كنون رئيس دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي  1384به درجه استادي رسيد. از سال  1386دانشيار و در سال  1382سال 
كه امنيت شبكه با شركت مديريت شب شريف ميباشم. عالوه بر تحقيق و تدريس در اين دانشگاه به عنوان مشاور در زمينه پايايي و

 برق ايران و شركت توانير همكاري دارم.
 

	 
 

	 
 

  سابقه تحصيلي
 

  شگاه صنعتي شريفدان	از	مهندسي برق (قدرت)	ليسانس .1
  تهران	دانشگاه	از	مهندسي برق (قدرت)	فوق ليسانس .2
  كانادا چوان ساسكا	دانشگاه	از	مهندسي برق (قدرت)		ليسانس فوق	 .3
  كاناد چوان ساسكا	دانشگاه	از	برق (قدرت)مهندسي 	دكتراي .4
 كاناد چوان ساسكا	دانشگاه	از	مهندسي برق (قدرت)	فوق دكتراي .5

 
 تحقيقاتي زمينه فعاليت هاي

 
o							چاپ بيش از چهارصد مقاله علمي در مجالت و كنفرانسهاي معتبر بين المللي و داخلي  
o							 كارشناسي ارشد و دكتريهدايت تعداد قابل توجهي پايان نامه  
o							المللي از جملهعضو هيات تحريريه مجالت معتبر بين	IEEE Transactions on Smart Grid  
o							الملليهاي علمي معتبر بينعضويت در كميته علمي يا راهبري كنفرانس  
o							 سخنراني مدعو در دانشگاههاي داخل و خارج از كشور، 30ارائه بيش از	و	كنفرانسها 

 ارائه تعداد زيادي سخنراني و كارگاه آموزشي در زمينه هاي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت و	تجديد ساختار در صنعت برق 

 
	 

 



 زمينه فعاليت ها و تجربيات اجرايي
	 

 
o							 1384الي  1382مدير گروه قدرت از سال  
o							 تا كنون) 1384سال ( 9رئيس دانشكده مهندسي برق به مدت  
o							هاي هوشمند انرژي ايراننايب رئيس انجمن شبكه  
o							رئيس بخش ايران	IEEE		 سال از	كنون تا 2012  
o							عضو شوراي پايايي شبكه برق كشور	1387-1391((  
o							 25مجري بيش از	صنعتي پروژه  
o							 شبكهمشاور شركت مديريت شبكه برق كشور در پايايي و امنيت  
o							مشاور شركت توانير در پايايي و امنيت شبكه  
o							عضو هيات مديره شركت مديريت شبكه برق ايران  
o							عضو هيات مديره موسسه تحقيقات ايران ترانسفو  
o							عضو كميته تحقيقات شركت	مديريت شبكه برق ايران 

 
	 

 
 جوايز و افتخارات :

 
  1382المللي خوارزمي جشنواره بين برنده جايزه شانزده همين-
  1382هاي فكري برنده مدال طالي سازمان حمايت از دارايي-

World Intelectual Property Organization (WIPO)  
  1390 برق مهندسي دانشكده برتر پژوهشگر	-
  1391پژوهشگر برتر كشور در زمينه فني و مهندسي -
  IEEE Fellow			)1392حهاني مهندسين برق و الكترونيك (انتخاب به عنوان عضو برجسته انجمن -
 1393دريافت جايزه عالمه طباطبايي -
 


