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مجری طرح:دکتروحیدعباسی،عضوهیاتعلمیدانشگاهصنعتیکرمانشاه 
همکاران طرح:دکتروحیدعباسیودکتررضاهمتی،اعضاءهیاتعلمیدانشگاهصنعتیکرمانشاه 
سال اجرا 9311:
 .1عنوان طرح :طراحی و ساخت نمونۀ آزمایشگاهی سیستم تبدیل توان متغیر قابل استفاده در
نیروگاههایانرژینو(خاتمهیافته)

سمت در طرح:همکار 
محل اجرا:دانشگاهصنعتیکرمانشاه 
مجری طرح:دکتروحیدعباسی،عضوهیاتعلمیدانشگاهصنعتیکرمانشاه 
سایر همکاران طرح:دکتررضاهمتی،اعضاءهیاتعلمیدانشگاهصنعتیکرمانشاهوحیدسهرابیتبار
وسعیدقربانیمقدم،دانشجویاندانشگاهصنعتیکرمانشاه 
سال اجرا 9310:
 .0عنوان طرح :ساختمجموعۀ آزمایشگاهیسیستمتبدیلتلفاتحرارتیبهتوانالکتریکیجهت
استفادهدرآزمایشگاهانرژینو(خاتمهیافته)
سمت در طرح:همکار 
محل اجرا:دانشگاهصنعتیکرمانشاه 
مجری طرح:دکتروحیدعباسی،عضوهیاتعلمیدانشگاهصنعتیکرمانشاه 
سایر همکاران طرح:سیعدسعیدهاشمی،وحیدسهرابیتباروسعیدقربانیمقدم،دانشجویاندانشگاه
صنعتیکرمانشاه 
سال اجرا 9310:
د) همکاري با کنفرانسها

نوعفعالیت 

کنفرانس 

تاریخ 

داوری مقاالت

دوازدهمین کنفرانس دانشجویي مهندسي برق ایران

مرداد 11

داوی مقاالت

بیست و نهمین کنفرانس مهندسي برق ایران

اردیبهشت 8899

رئیس نشستهای علمي

دوازدهمین کنفرانس دانشجویي مهندسي برق ایران

مرداد 11

رئیس نشست

بیست و نهمین کنفرانس مهندسي برق ایران

اردیبهشت 8899

دبیر کنفرانس

چهارمین کنگره بین المللي اتوماسیون صنعت برق ،تبریز

اسفند 08

عضو کمیته علمي

دومین همایش ملي پژوهشهای کاربردی در برق ،مکانیک و مکاترونیک

بهمن 07

عضو کمیته علمي

دومین کنفرانس ملي پژوهش های نوین در مهندسي برق و کامپیوتر

شهریور 01

ذ) عضویتها

 عضو دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز از سال  11تا ( 08در هر دو مقطع
کارشناسي ارشد و دکتری)
 عضو سازمان علمي -دانشجویي مهندسي برق
 دبیر کارگروه تخصصي برق و الکترونیک سازمان بسیج علمي ،پژوهشي و فناوری استان
آذربایجان شرقي
 معاونت پژوهشي بسیج اساتید دانشگاه صنعتي کرمانشاه
 عضو شورای صنفي اساتید دانشگاه صنعتي کرمانشاه
 عضو کمیته اخالق و مبارزه با فساد دانشگاه صنعتي کرمانشاه
 عضو و رئیس کمیته فرهنگي و آموزش مدیریت سبز در دانشگاه
 عضو هیات داوری سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ایران ،دفتر مالکیت فکری
 عضو کمیته علمي المپیاد منطقه  1رشته مهندسي برق در سالهای  07و 01
 عضو شورای بدوی کمیته انضباطي دانشگاه

ر) داوري مقاالت

1. IEEE Transactions on Sustainable Energy
2. IEEE Transactions on Power System
3. IEEE Transactions on Smart Grid
4. International Journal Electric Power and Energy Systems (IJEPES), Elsevier
5. Energy, Elsevier
6. Alexandria Engineering Journal (AEJ), Elsevier
)7. IET Generation, Transmission & Distribution (GTD
)8. IET Renewable Power Generation (RPG
9. Sustainable Cities and Society, Elsevier
10. The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical
)and Electronic Engineering (COMPEL

11. Electric Power Component and Systems (UEMP), Taylor & Francis
12. Electrical Engineering, Springer
13. Journal of Electrical Engineering & Technology (JEET), South Korea
14. Energy Conversion and Management (ECM), Elsevier
15. Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE), Iran
University of Science and Technology
16. Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics engineers
)(JIAEEE
)17. Majlesi Journal of Electrical Engineering (MJEE
 .81مجله علمي-پژوهشي مهندسي برق دانشگاه تبریز
 .80مجله هوش محاسباتي در مهندسي برق دانشگاه اصفهان
 .89مجله علمي-پژوهشي جهاد دانشگاهي

ز) دانشجویان کارشناسی ارشد فارغالتحصیل در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.9وحیدسهرابیتبار،
عنوان پایاننامه :مدیریت بهینۀ انرژی ریزشبکه
.۲میالدگودرزدهقانی
عنوان پایاننامه :تخمین حالت در سیستمهای توزیع با در نظرگرفتن وزنهای متغیر و وابستگي بین
اندازهگیریها
.3مجیدمرادی
عنوان پایاننامه :تخمین حالت دینامیکي سیستمهای قدرت به روش DUKF

.1بهنوشفیضی
عنوان پایاننامه :مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه با روش برنامهریزی دینامیکي پیشرفته
.0محمدشاطرآبادی
عنوان پایاننامه :مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکههای شامل توربینهای بادی اینوالکس

.۶شهاباحمدی
عنوان پایاننامه :بررسي عملکرد بهینه شبکههای الکتریکي چندگانه
.7امینکارگران
عنوان پایاننامه :مدیریت بهینه از هاب انرژی با درنظرگرفتن عدم قطعیت و پاسخگویي بار
.۹پوریاامیری
عنوان پایاننامه :بهینهسازی تنظیمات رلههای جریان زیاد حفاظت تطبیقي با استفاده از الگوریتمهای
هوشمند در توپولوژیهای مختلف شبکه توزیع شامل منابع تجدیدپذیر
.1حامدامیری
عنوان پایاننامه :کنترل توان اکتیو و راکتیو ریزشبکه بادرنظرگرفتن خودروهای هیبریدی
.95فاطمهافسری
عنوان پایاننامه :کنترل غیرمتمرکز در شبکه های هوشمند جهت مدیریت سمت تقاضا
.99هژیردوستی
عنوان پایاننامه :مدیریت انرژی در یک ریزشبکه شامل توربین بادی ،باتری هیبریدی خارج از شبکه،
فتوولتائیک و ذخیره ساز هیدروژی
.9۲رامینحسینی
عنوان پایاننامه :مدیریت انرژی بهینه چندهدفه در شبکه توزیع شامل خودروهای الکتریکي و بارهای
پاسخگو
.93آرمانمنوچهری
عنوان پایاننامه :تصمیم گیری دومرحله ای در مدیریت انرژی ریزشبکه های چندگانه با درنظرگرفتن
مدیریت سمت تقاضا و خودروهای الکتریکي
.91مجیدرشیدی

عنوان پایاننامه :مطالعات تابآوری شبکههای توزیع برق در برابر حوادث طبیعي با استفاده از الگوریتم
نسبي تأثیر و سیستم اطالعات مکاني ،مطالعه موردی :استان کرمانشاه

سوابق اجرایی
.9ریاستکتابخانهمرکزیومرکزاسناددانشگاه 
از تاریخ  01/89/98لغایت 07/97/79
.۲مدیریتفرهنگیواجتماعیدانشگاه 
از تاریخ  07/91/98لغایت 00/91/79
.3ریاستدانشکدهانرژی 
از تاریخ  - 00/97/98ادامه دارد
.1استادمشاورانجمنعلمیمهندسیبرق 
از تاریخ  - 01/88/88ادامه دارد

سوابق آموزشی و شغلی
مؤسسهمحلتدریس
دانشگاهصنعتی
کرمانشاه 
دانشگاهصنعتی
کرمانشاه 

عنواندرس
کنترل خطي ،تاسیسات الکتریکي ،اندازهگیری
الکتریکي ،بررسي سیستمهای قدرت  8و  ،8ماشینهای
الکتریکي  8و ( 8مقطع کارشناسي)
بهرهبرداری از سیستمهای قدرت پیشرفته ،کیفیت
توان ،دینامیک سیستمهای قدرت  ،8بررسي احتماالتي
سیستمهای قدرت (مقطع ارشد)

سالتدریس
ترم اول سال تحصیلي -07
 08تا کنون
ترم اول سال تحصیلي -08
 07تا کنون

دانشگاهآزاد

بررسي سیستمهای قدرت 8و  ،8ماشینهای الکتریکي

ترم اول سال تحصیلي -07

کرمانشاه 

 8و  8در مقطع کارشناسي و دروس دینامیک

 08تا ترم اول سال تحصیلي

سیستمهای قدرت  8و کنترل توان راکتیو در مقطع

01-01

ارشد
دانشگاه تبریز 

آزمایشگاه مدارهای الکتریکي و اندازهگیری الکتریکي

دانشگاه تبریز 

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکي و مباني برق

دانشگاه تبریز 

حل تمرین دروس بررسي سیستمهای قدرت ( )8و
مدارهای الکتریکي ()8

از ترم اول سال تحصیلي
 17-11تا ترم دوم 08-08
از ترم اول سال تحصیلي
 17-11تا ترم دوم 08-08
ترم اول و دوم سال تحصیلي
 17-11و ترم اول سال
تحصیلي 11-10

بررسي سیستمهای قدرت ( ،)8بررسي سیستمهای
قدرت ( ،)8مدارهای الکتریکي ( ،)8ماشینهای
دانشگاهآزاداسالمی

الکتریکي ( ،)8ماشینهای الکتریکي ( ،)8ماشینهای

واحداهر

الکتریکي ( ،)7ماشین مخصوص ،استانداردهای انتقال و
توزیع ،کارگاه مدار فرمان ،آزمایشگاه اندازهگیری

از ترم دوم سال تحصیلي
 17-11تا ترم دوم سال
تحصیلي 08-08

الکتریکي و ماشین

افتخارات علمی
 فارغ التحصیل رتبۀدوممقطع کارشناسي ،مهندسي برق -قدرت ،دانشگاه تبریز در سال 11
 فارغ التحصیل رتبۀاول مقطع کارشناسي ارشد ،مهندسي برق-قدرت ،دانشگاه تبریز در سال 17
 دریافت لوح های تقدیر متعدد به عنوان دانشجوینمونهدر طول دورۀ تحصیل چه در مقطع
کارشناسي و چه در مقطع کارشناسي ارشد
 احراز رتبۀاول در بین دانشجویان مهندسي برق -قدرت شرکتکننده در آزمون ورودی مقطع
دکتری دانشگاه تبریز در سال 17
 دانشجوی استعدادهایدرخشان در مقاطع تحصیالت تکمیلي

عالقهمندیهاي پژوهشی
الف) تخمین حالت در سیستمهای قدرت و PMU
ب) مطالعات بهره برداری از سیستمهای قدرت

ج) ریزشبکه ها و مدیریت بهینۀ انرژی
د) ادوات  ،FACTSمدلسازی و کنترل
و) فیلترهای اکتیو و طرحي کنترلر
ه) کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت
ی) روش های هوشمند و کاربردهای آن در سیستمهای قدرت
ر) مطالعات پایداری ولتاژ در سیستمهای قدرت
ز) کیفیت توان و ارزیابي هارمونیکي در سیستمهای قدرت
س) دینامیک سیستمهای قدرت

مهارتهاي برنامهنویسی و نرمافزارهاي تخصصی
 .9آشنایي کامل و تسلط بر نرمافزار Power Factory DIgSILENTوPSCAD

.۲آشنایي کامل و تسلط بر نرم افزار ( MATLABبرنامهنویسي و )Simulink
 .3آشنایي کامل و تسلط بر نرم افزارهای  MATPOWERو PSAT
 .1آشنایي با زبان برنامهنویسي C++
 .0آشنایي با نرم افزار NEPLAN

 .۶آشنایي با نرم افزار Power World

