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 حامد هاشمي دزکي 
 

 hamed.hashemi@kashanu.ac.ir: الکترونيکپست 
 09127166852:همراهشماره 

 قدرت -دکتری مهندسی برق

 031  -55913483شماره اتاق دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر:  

 قدرت -دکتری مهندسی برق

 کامپيوتر دانشکده مهندسی برق و   -عضو هيئت علمی دانشگاه کاشان

      8731753153کدپستی  -بلوار قطب راوندی 6کيلومتر -کاشانآدرس: 

 

  

  

 

 

   :مشخصات تحصيلي 

 

  محل تحصيل:  رشته تحصيلي:  مقطع:  

 گرايش قدرت/مهندسی برق کارشناسي 
 اميرکبير دانشگاه صنعتی 

 )پلی تکنيک تهران(  

 گرايش قدرت/مهندسی برق کارشناسي ارشد
 اميرکبير دانشگاه صنعتی 

 )پلی تکنيک تهران(

 گرايش قدرت/مهندسی برق دکتري 
 اميرکبير دانشگاه صنعتی 

 )پلی تکنيک تهران(
 

  دروس تدریس شده: 

 

بازه   محل:  عنوان تدریس: 

 زماني 
 94-87 )پلی تکنيک تهران(  اميرکبيردانشگاه صنعتی  آزمایشگاه رله و حفاظت 

 94-87 )پلی تکنيک تهران(  اميرکبيردانشگاه صنعتی  هاي قدرتسيستمبررسي تدریسيار 

 91-90 واحد شهرکرد ی دانشگاه آزاد اسالم هاي قدرت بررسي سيستم

 91-90 واحد شهرکرد  دانشگاه آزاد اسالمی 1ماشين هاي الکتریکي 

 91-90 واحد شهرکرد  دانشگاه آزاد اسالمی 2مدارهاي الکتریکي 

 91-90 واحد شهرکرد  دانشگاه آزاد اسالمی کنترل خطي 

نام او  ه  ب  

 که تنها شایسته سپاس و ستایش است 
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 91-89 دانشگاه شهاب دانش  آزمایشگاه رله و حفاظت 

 1400-95 دانشگاه کاشان  1هاي انرژي تحليل سيستم

 96 دانشگاه کاشان  2هاي انرژي تحليل سيستم

 95 دانشگاه کاشان  طراحي خطوط انتقال 

 1400-95 دانشگاه کاشان  مباني مهندسي برق 

 95 دانشگاه کاشان  2مدارهاي الکتریکي 

 96-95 دانشگاه کاشان  1ماشين هاي الکتریکي 

 95 دانشگاه کاشان  هاي قدرتآزمایشگاه بررسي سيستم

 1400-1397 دانشگاه کاشان  رله و حفاظت

 1400-1397 دانشگاه کاشان  هاي قدرت حفاظت پيشرفته سيستم

 1400-1396 دانشگاه کاشان  ها و فشارقويعایق

 1400-1399 دانشگاه کاشان  سمينار و روش تحقيق

 1401-1400 دانشگاه کاشان  هاي قدرتسازي سيستمه بهين

 95 واحد کاشان  دانشگاه آزاد اسالمی هاي توزیع انرژي الکتریکيشبکه

 95 واحد کاشان  دانشگاه آزاد اسالمی هاي قدرت بهره برداري پيشرفته سيستم

 1398-1395 واحد کاشان  دانشگاه آزاد اسالمی اقتصاد انرژي

 1398-1395 واحد کاشان  دانشگاه آزاد اسالمی بازار برق

 هاي فشارقويدوره تخصصي کابل
برق منطقه ای   -جهاد دانشگاهی واحد اميرکبير 

 کرمان 
93 

 هاي قدرت دوره تخصصي تحليل سيستم
برق منطقه ای    -جهاد دانشگاهی واحد اميرکبير 

 هرمزگان
92 

 دوره تخصصي امور قراردادها و مناقصات 
برق منطقه ای   -دانشگاهی واحد اميرکبير جهاد 

 کرمان 
93 

 94 برق منطقه ای  يزد  -جهاد دانشگاهی واحد اميرکبير  دوره تخصصي نقشه خواني

 94 برق منطقه ای  يزد  -جهاد دانشگاهی واحد اميرکبير  هاي زميندوره تخصصي سيستم

 94 جهاد دانشگاهی واحد اميرکبير  دوره تخصصي ایمني برق 

 دوره تخصصي ایمني برق 
توزيع نيروی برق   -جهاد دانشگاهی واحد اميرکبير 

 استان ايالم
94 

 92 های صنايع انرژی شرکت دانش بنيان آزمايشگاه دوره تخصصي تابلوهاي فشار ضعيف

 92 های صنايع انرژی شرکت دانش بنيان آزمايشگاه دوره تخصصي تابلوهاي فشار متوسط 
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هاي مرجع و آزمایشگاهسمينار آموزشي 

 آکرودیته
 93 خيز جنوبشرکت مناظق نفت 

هاي آزمایشگاهي، تایپ  سمينار انواع تست

 هاي مرجع و آکرودیتهتست، آزمایشگاه 
 93 شرکت مس سرچشمه-شرکت ملی مس ايران

هاي مرجع و آکرودیته ضد سمينار آزمایشگاه 

 (ATEX)انفجار 
 94 های نفتی ايران فرآوردهشرکت ملی پااليش و پخش 

دوره تخصصي آموزش نرم افزار 

DIgSILENT 

برق منطقه ای   -جهاد دانشگاهی واحد اميرکبير 

 سيستان و بلوچستان
94-97 

دوره تخصصي طراحي و بهره برداري پست 

 هاي فشار قوي
 98 برق منطقه ای يزد 

 

 

 
 :يتخصص يهاحوزه

  

 

  زيرحوزه ها شامل:  حوزه:  

حفاظت سيستم هاي  

 قدرت 

های عملکردی و  آزمون

تايپ تست رله های 

ABB  ،MICOM   ... و 

بهينه سازی هماهنگی 

 حفاظتی 

مطالعات حفاظت با ديدگاه 

 قابليت اطمينان 

 ي ق و فشار قویعا

طراحی و تجهيز  

آزمايشگاه های فشار 

قوی پيرسازی شتاب  

 يافته 

پ  يو تا  یرسازيها پآزمون

  /یروگاهين  یهانهيتست ش

و تانژانت   PDتست های  

 دلتا سيم پيچ ژنراتور

-های تايپ تست کابلآزمون

، عيب يابی  های فشار قوی

کابل های فشار قوی با کمک  

، تست های PDتست  

 فشارقوی تابلوهای برق 

شبکه هاي هوشمند و  

 قابليت اطمينان 

انرژی  مديريت انرژی،  

هاب   ،های تجديدپذير

ذخيره سازهای    انرژی،

 انرژی  

ارزيابی ريسک و قابليت  

اطمينان شبکه های 

هوشمند با درنظرگيری  

 قدرت -های سايبری  ارتباط

خودروهای الکتريکی  

هيبريدی قابل اتصال به  

 (PHEVs)شبکه  

و   مهندسي سيستم 

مفاهيم مهندسي  

 صنایع 

های  تهيه و تدوين طرح

 توجيهی فنی و اقتصادی 

مهندسی/مطالعات اقتصاد  

 مديريت پروژه ريسک/

-تحقيق در عمليات/بهينه

ارزيابی سيستم های    /سازی

 احتماالتی

  

   : سوابق تحصيلي 
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  نکات اهم   مقطع:  

 کارشناسي 

و   مهندسي برق

 صنایع 

 
 1383ورودی سال   

 1387فارغ التحصيل سال  

 142رتبه ورودی ليسانس  

 48/17:معدل 

 20نامه: نمره پايان 

 دو رشته ای  

 دفتر استعدادهای درخشان دانشگاهدانشجوی ممتاز 

 استاد راهنمای کارشناسی: پروفسور قره پتيان  

موضوع پايان نامه: تشخيص عيوب مکانيکی سيم پيچ های ترانسفورماتور   
 به کمک امواج الکترومغناطيسی

پژوهشی  پروژه  در  پيچ  - همکاری  سيم  مکانيکی  عيوب  تشخيص  صنعتی 
ترانسفورماتورها فيمابين دانشگاه و برق منطقه ای تهران تحت نظارت   های

 پروفسور قره پتيان و سرکار خانم دکتر حجازی

 و پژوهشکده بهره برداری ايمن شبکه  FACTSمحل فعاليت: آزمايشگاه  

گذرانده:  برخی    الکتريکی،  دروس  مدارهای  قدرت،  های  سيستم  بررسی 
حفاظت  رله و  ها،  تحليل سيستم،  طراحی خطوط انتقالماشين های الکتريکی،  

، اصول مديريت و حسابداری، اقتصاد  توليد و نيروگاه، سيستم های قدرت
احتماالت و  آمار  اقتصاد عمومیمهندسی،  پروژه،  کنترل  فشار  ،  ،  عايق و 

 قوی، تاسيسات 

 

 کارشناسي ارشد

 مهندسي برق قدرت 

 1387ورودی سال   

 1389فارغ التحصيل سال  

 ممتاز ورودی  
 واحد درسی کارشناسی ارشد 26گذراندن  
 60/18معدل فارغ التحصيلی:  

 دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه دانشجوی ممتاز 

 20نامه: نمره پايان 

 استاد راهنما: پروفسور حسين عسکريان ابيانه 

پژوهشی دانشگاه و شرکت توزيع استان البرز  -همکار اصلی پروژه صنعتی 
 تحت نظارت پروفسور عسکريان در ارتباط با موضوع پروژه 

 محل فعاليت پژوهشی: آزمايشگاه تحقيقاتی حفاظت سيستم های قدرت  

نوع و محل تجهيزات حفاظتی و   تعداد،  بهينه  انتخاب  نامه:  پايان  موضوع 
 ی توزيع هاکليدزنی در شبکه

 : برخی دروس گذرانده  

، بهره برداری از سيستم های  حفاظت پيشرفتهکيفيت توان ، کاربرد کامپيوتر،  
 های تجديدپذير ، بازار برق، انرژیپيشرفته  فشار قویتکنولوژی قدرت، 
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 دکتري  

 مهندسي برق قدرت 

   1389ورودی سال   

 1394فارغ التحصيل سال  

 72/18معدل دروس گذرانده شده:  

 00/19معدل امتحان جامع:  

 دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه دانشجوی ممتاز 

 استاد راهنما: پروفسور حسين عسکريان ابيانه 

 محل فعاليت: آزمايشگاه تحقيقاتی حفاظت سيستم های قدرت 

: مديريت ريسک شبکه های هوشمند انرژی الکتريکی در  رسالهعنوان  
 پارامترهای سيستم شرايط عدم قطعيت  

 1394دفاع از رساله دکتری:تاريخ  

 : درجه عالی رساله دکتری 
سازی انرژی،  ، ذخيرهFACTSدروس گذرانده شده: کنترل توان راکتيو،   

 و کنترل بهينه  DG، توليدپراکنده های توزيعحفاظت شبکه
 

   :هامختصري از فعاليت 

 

 

 

  وابق کاري  س
 بنيان اپيل از طريق ساتباسنجی فنی و اقتصادی تجهيز آزمايشگاه روشنايی شرکت دانشتهيه و تدوين امکان 

 بنيان اپيل مشارکت در طراحی، ارتقاء و تجهيز آزمايشگاه روشنايی شرکت دانش 

کمک روش  کابل  (PD)ليه جزيی  های تختستانجام    با  آفالين  به روش  قوی  فشار  متوسط و  فشار  های 
 High voltage transformerولتاژ فشار قوی توسط    کوپلينگ خازنی و تزريق

  (SPGC)های فشار متوسط فاز اول پارس جنوبی  کابل رشته  100بيش از  ارزيابی وضعيت عايقی 

 در عسلويه   (POGC)کيلو متر شرکت نفت و گاز پارس    2کيلو ولت با طول بيش از    11يابی فيدر کابلی  عيب 

 های فشار قوی آزمايشگاه مرجع صنايع انرژی )اپيل( کابل Heating Cycleطراحی و تجهيز آزمايشگاه  
 کيلو ولت فوالد مبارکه 63های  کابل Heating Cycleانجام آزمون  
 اولين آزمايشگاه پيرسازی شتاب يافته وضعيت عايقی شينه های نيروگاهی داخل کشور تجهيز  

 ها و سيم پيچ های ژنراتور نيروگاه شهيد عباسپورشينه  یانژانت دلتاتو    PDهمکاری در پروژه اندازه گيری   

انفجار    تجهيزات ضد  آزمايشگاه  اولين  ساخت  و  پروژه طراحی  در  مرجع    (ATEX)همکاری  آزمايشگاه 
نظارت  با  اميرکبير  با دانشگاه صنعتی  بنيان در همکاری  دانش  به عنوان يک شرکت  )اپيل(  انرژی  صنايع 

 پروفسور فتحی 

فتوولتائيک ايران فيمابين  های  مشاور فنی و عضو کميته تخصصی طراحی و ساخت آزمايشگاه جامع ماژول 
 های نو ايران )سانا( آزمايشگاه مرجع صنايع انرژی )اپيل( و سازمان انرژی

های فشار متوسط، فشار قوی، تابلوهای برق، ارت  تجهيزات مختلف مانند کابل  (PD)گيری تخليه جزيیاندازه 
استانداردهای  سوئيچ مطابق  روغنی  و  ترانسفورماتورهای خشک   IEC 60270  ،IEC 62271  ،IECها، 

60502  ،IEC 60840  ،IEC 60076  ... و 

و با کمک مجموعه    IEC 60255های حفاظتی بر اساس استاندارد  انجام آزمون عملکرد و تايپ تست رله 
 و ساير برندها (CMC 256, CT Analyzer)مانند   Omicronهای تستدستگاه

اردهای رله و حفاظت مانند استانداردهای ملی متناظر مشارکت در تدوين استانداردهای ملی و به ويژه استاند 
 و ...  IEC 60255-127و   IEC 60255-151  ،IEC 60255-149با استانداردهای بين المللی  

تست های فشار قوی و اتصال کوتاه و  ... تابلوهای برق فشار متوسط و فشار قوی و همچنين کليدهای   
 سکسيونرها و ... قدرت، سکسيونرهای قابل قطع زير بار، 
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 اي و اجرایي حرفه سایر سوابق 

 کشور چک -University of West Bohemia (UWB)محقق در  

 )قطب علمی قدرت(  ر يرکب يامصنعتی  ن دانشگاه  ي منعقد ب  ی زات حفاظتينه تجهيانتخاب بهپروژه    ی همکار اصل 
 انيدکتر عسکر یقاآو نظارت جناب  یتحت سرپرست برق غرب استان تهران  یرويع نيشرکت توز و 

ن دانشگاه  يمنعقد ب  یسيکمک امواج الکترومغناطقدرت به  یهاستميس  یهانگ ترانسيتور يهمکار پروژه مان 
ان و سرکار خانم  يدکتر قره پت  یو نظارت جناب آقا  یتهران تحت سرپرست  یا ر و برق منطقهيرکبيام  یصنعت

 یدکتر حجاز

ان  يدکتر قره پت  یت تحت نظارت جناب آقا يپست آ  یترانسفورماتورها  ی حاالت گذرا  یهمکار پروژه بررس 
 ر يرکبيام یمن شبکه داشنگاه صنعتيا ی قدرت و پژوهشگاه بهره بردار یدر قطب علم

  تا  1390مشاور فنی آزمايشگاه مرجع صنايع انرژی )اپيل( در همکاری با دانشگاه صنعتی اميرکبير از سال   
1399 

پژوهشی  مشاور    و  اجرايی  های  پروژه  اقتصادی  و  فنی  توجيهی  های  طرح  تدوين  و  اقتصادی  مطالعات 
 دانشگاه صنعتی اميرکبير و آزمايشگاه مرجع اپيل  

آزمايشگاه  توسعه  و  تحقيق  گروه  صنعتی مدير  دانشگاه  با  همکاری  در  )اپيل(  انرژی  صنايع  مرجع  های 
 1400تا   1392اميرکبير از سال 

با عنوان شبيه ساز پيشرفته  همکاری    فناوری رياست جمهوری  در طرح برگزيده کشوری معاونت علمی 
 و شرکت مادر تخصصی توانير   سيستم های قدرت طراحی و ساخت شرکت اپيل با همکاری پژوهشگاه نيرو

 فناوری رياست -همکار پروژه طراحی و ساخت رله ملی فيمابين دانشگاه صنعتی اميرکبير و معاونت علمی 
 جمهوری تحت نظارت جناب آقای دکتر عسکريان و دکتر رضوی  

 1400تا   1390مشاور آزمايشگاه اتصال کوتاه و قدرت شرکت اپيل از سال   

 های تخصصی جهاد دانشگاهی صنعتی اميرکبيرمدرس دوره  

 مدرس دانشگاه صنعتی اميرکبير )پلی تکنيک تهران( 

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

 اميرکبير  صنعتی  آزمايشگاه آموزشی رله و حفاظت دانشگاهسرپرست  

تجهيز آزمايشگاه آموزشی رله و حفاظت و انجام اموری مانند ساخت تابلوی  طراحی و  سرپرست گروه   
 های اضافه جريان ميکروپروسسوری آموزشی رله

 شگاه نيرو همکاری در تدوين نقشه راه حفاظت شبکه حفاظت شبکه به عنوان گروه متخصصين در پژوه 

 عضو کميته ملی برق و الکترونيک 
،  IEEE Trans. Power Delivery، علمی پژوهشی، کنفرانس های ملی و بين المللی مانند  ISIداور مجله های   

International Tarns. Energy Systems  ،Electric Power System and Component مجله کيفيت ،
 ع شبکه های برق و ... و بهره وری در صنعت برق، کنفرانس توزي

 92تا   88مسئول ستاد اردوی دايره فرهنگی اداره امور خوابگاه های دانشگاه صنعتی اميرکبير از سال  

 های هفته قدرت دانشگاه صنعتی اميرکبير دبير مالی دومين دوره همايش 

 1390مسئول سمينارها و ارائه مقاالت کنفرانس مهندسی برق ايران  

 1390-1388های پرورش شهرستان بروجن در زمينه انتخاب رشته در سالمشاور آموزش و  

 مشاور استان چهارمحال و بختياری در جشنواره شهر من فرهنگ من دانشگاه اميرکبير  

 1390مسئول سمينارها و ارائه مقاالت و دبير دانشجويی کنفرانس نيروگاه های حرارتی  

 1393سيستم های قدرت، دانشگاه صنعتی اميرکبير، ل و کنتردبير دانشجويی نهمين کنفرانس حفاظت   

 عضو شورای انتخاب ايده بازار و نماينده دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی اميرکبير  
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 مقاالت 

 : ISIمقاالت  

1- Optimal clustering-based operation of smart railway stations considering uncertainties 
of renewable energy sources and regenerative braking energies, Electric Power Systems 
Research (SCOPUS-Q1/WOS-Q2/IF: 3.414), 2022; 

2- Optimized protection coordination of smart grids considering N-1 contingency based 
on reliability-oriented probability of various topologies, Electric Power Systems 
Research (SCOPUS-Q1/WOS-Q2/IF: 3.414), 2022; 

3- Optimal communication‐aided protection of meshed smart grids considering stability 
constraints of distributed generations incorporating optimal selection of relay 
characteristics, IET Renewable Power Generation (SCOPUS-Q2/WOS-Q2/IF: 3.034), 

2022; 

4- Analytical reliability evaluation method of smart micro-grids considering the cyber 
failures and information transmission system faults, IET Renewable Power Generation 
(SCOPUS-Q2/WOS-Q2/IF: 3.034), 2022; 

5- Optimal linearized operation of electric railway system in the presence of flexible 
renewable sources and switchable capacitor banks considering supply and demand 
sides’ uncertainties, Electric Power Systems Research (SCOPUS-Q1/WOS-Q2/IF: 3.414), 

2022; 

6- Robust optimal operation of energy hub incorporating integrated thermal and 
electrical demand response programs under various electric vehicle charging modes, 
Applied Energy (SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 9.746), 2022; 

7- Optimal electric arc furnace model’s characteristics using genetic algorithm and 
particle swarm optimization and comparison of various optimal characteristics in 
DIgSILENT and EMTP-RV, International Transactions on Electrical Energy Systems (Q2 
Scopus/ Q2 WOS-IF: 2.860), 2022; 

8- Clustering-based reliability assessment of smart grids by fuzzy c-means algorithm 
considering direct cyber-physical interdependencies and system uncertainties, 
Sustainable Energy, Grids and Networks (SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 3.899), 2022; 

9- A novel clustering-based method for reliability assessment of cyber-physical 
microgrids considering cyber interdependencies and information transmission errors, 
Applied Energy (SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 9.746), 2022; 

10- A scenario-based approach for optimal operation of energy hub under different 
schemes and structures, Energy (SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 7.147), 2022; 

11- Optimal probabilistic reliability-oriented planning of islanded microgrids considering 

hydrogen-based storage systems, hydrogen vehicles, and electric vehicles under various 

climatic conditions, Journal of Power Sources (SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 9.127), 2022; 

12-  Optimized cyber-attack detection method of power systems using sliding mode observer, 

Electric Power Systems Research (SCOPUS-Q1/WOS-Q2/IF: 3.414), 2022; 
13- Optimal stochastic energy management of electrical railway systems considering renewable 

energy resources’ uncertainties and interactions with utility grid, Energy Science and 
Engineering, (SCOPUS-Q2/WOS-Q2/IF: 4.170), 2022; 

14- Harmonic-based 3D thermal analysis of thyristor-controlled reactor’s power cable joints 

considering external electromagnetic fields, Electric Power Systems Research (SCOPUS-

Q1/WOS-Q2/IF: 3.414), 2022; 

15- Harmonic-based Expected Life Estimation of Electric Arc Furnace’s High Voltage 
Polymeric Insulated Cables Based on Electro-thermal Stresses Considering Sheath 
Bonding Methods and Transient Over-Voltages, Electric Power Systems Research 
(SCOPUS-Q1/WOS-Q2/IF: 3.414), 2021; 

https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/rpg2.12525
https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/rpg2.12525
https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/rpg2.12525
https://www.sciencedirect.com/journal/sustainable-energy-grids-and-networks
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-power-sources
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779621007264
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779621007082
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779621007082
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16- Optimal operation and scheduling of residential energy hubs simultaneously considering 

optimal sizing of heat storage and battery storage systems, Journal of Energy Storage, 

(SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 6.583), 2021; 

17- Barrier analysis of solar PV energy development in the context of Iran using fuzzy AHP-

TOPSIS method, Sustainable Energy Technologies and Assessments (Q1 Scopus/ Q2 
WOS-IF: 5.353), 2021; 

18- Evaluating the Electromagnetic Forces on the Electric Arc Furnaces’ Power Cables 
Under Various Operation Conditions, Electric Power Systems Research (SCOPUS-

Q1/WOS-Q2/IF: 3.414), 2021; 
19- Distributed trust-based unscented Kalman filter for non-linear state estimation under 

cyber-attacks: The application of maneuvering target tracking over wireless sensor 
networks, IET Control Theory and Applications (SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 3.527), 2021; 

20- Harmonic-based Thermal Analysis of Electric Arc Furnace’s Power Cables Considering 
Even Current Harmonics, Forced Convection, Operational Scheduling, and 
Environmental Conditions, International Journal of Thermal Sciences (SCOPUS-

Q1/WOS-Q1/IF: 3.476), 2021; 
21- Optimal stability-oriented protection coordination of smart grid’s directional 

overcurrent relays based on optimized tripping characteristics in double-inverse 
model using high-set relay, International Journal Electric Power and Energy Systems 

(SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 3.588), 2021; 

22- Optimal Stochastic Operation of Residential Energy Hubs Based on Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle Uncertainties Using Two-point Estimation Method, Sustainable Cities 
and Society, (Q1 Scopus/ Q1 WOS-IF: 5.268), 2021; 

23- Reliability Evaluation of Smart Microgrids Considering Cyber Failures and 
Disturbances under Various Cyber Network Topologies and Distributed Generation’s 
Scenarios, Sustainability (Q1 Scopus/ Q2 WOS-IF: 2.576), 2021; 

24- Reliability evaluation of smart grid using various classic and metaheuristic clustering 
algorithms considering system uncertainties, International Transactions on Electrical 
Energy Systems (Q2 Scopus/ Q3 WOS-IF: 1.692), 2021; 

25- Optimal stochastic scenario-based allocation of smart grids’ renewable and non-
renewable distributed generation units and protective devices, Sustainable Energy 
Technologies and Assessments (Q1 Scopus/ Q2 WOS-IF: 3.427), 2021; 

26- Investigation of impacts of plug-in hybrid electric vehicles’ stochastic characteristics 
modeling on smart grid reliability under different charging scenarios, Journal of 
Cleaner Production, (Q1 Scopus/ Q1 WOS-IF: 7.246), 2020; 

27- Stochastic operation and scheduling of energy hub considering renewable energy 
sources’ uncertainty and N-1 contingency, Sustainable Cities and Society, (Q1 Scopus/ 
Q1 WOS-IF: 5.268), 2020; 

28- Optimal Scenario-based Operation and Scheduling of Residential Energy Hubs 
Including Plug-in Hybrid Electric Vehicle and Heat Storage System Considering the 
Uncertainties of Electricity Price and Renewable Distributed Generations, Journal of 

Energy Storage, (SCOPUS-Q1/WOS-Q2/IF: 3.762), 2020; 

29- Optimal microgrid’s protection coordination considering N-1 contingency and 
optimum relay characteristics, Applied Soft Computing (Q1 Scopus/ Q1 WOS-IF: 5.472), 
2020; 

30- Multi-year load growth-based optimal planning of grid-connected microgrid 
considering long-term load demand forecasting: A case study of Tehran, Iran, 
Sustainable Energy Technologies and Assessments (Q1 Scopus/ Q2 WOS-IF: 3.427), 
2020; 

31- Optimal Day-Ahead Self-Scheduling and Operation of Prosumer Microgrids Using 
Hybrid Machine Learning-Based Weather and Load Forecasting, IEEE ACCESS 
(SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 3.745), 2020; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X21011646
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X21011646
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2352152X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670721003437
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670721003437
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22106707
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22106707
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5695
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5695
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5695
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22106707
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2352152X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2352152X
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32- Optimization of the scheduling and operation of prosumers considering the loss of life costs 

of battery storage systems, Journal of Energy Storage, (SCOPUS-Q1/WOS-Q2/IF: 3.762), 

2020; 

33- Optimal Probabilistic Scenario-based Operation and Scheduling of Prosumer 
Microgrids Considering Uncertainties of Renewable Energy Sources, Energy Science 
and Engineering, (SCOPUS-Q1/WOS-Q3/IF: 2.631), 2020; 

34- Optimal Techno-Economic Sequence-Based Set of Diagnostic Tests for Distribution 
Transformers Using Genetic Algorithm, Periodica Polytechnica Electrical Engineering 
and Computer Science, (SCOPUS-Q3), 2020; 

35- Artificial Intelligence and COVID-19: Deep Learning Approaches for Diagnosis and 

Treatment, IEEE ACCESS (SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 3.745), 2020; 

36- Optimal Day-ahead Scheduling and Operation of the Prosumer by Considering Corrective 

Actions Based on Very Short-term Load Forecasting, IEEE ACCESS (SCOPUS-Q1/WOS-
Q1/IF: 3.745), 2020; 

37- A Novel Generalized Analytical Reliability Assessment Method of Smart grids Including 

Renewable and Non-Renewable Distributed Generations and Plug-in Hybrid Electric 

Vehicles, Reliability Engineering & System Safety, (SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 5.040), 
2020; 

38- Impacts of load modeling on generalized analytical reliability assessment of smart grid under 

various penetration levels of wind/solar/non-renewable distributed generations, Sustainable 

Energy, Grids and Networks (SCOPUS-Q1/WOS-Q2/IF: 2.532), 2019; 

39- Reliability optimization of smart grid based on the optimal allocation of protective devices, 

distributed energy resources, and electric vehicle/plug-in hybrid electric vehicle charging 

stations, Journal of Power Sources (SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 8.247), 2019; 

40- Direct Cyber-Power Interdependencies-Based Reliability Evaluation of Smart Grids 

Including Wind/Solar/Diesel Distributed Generations and Plug-in Hybrid Electrical 

Vehicles, International Journal Electric Power and Energy Systems (SCOPUS-Q1/WOS-

Q1/IF: 3.588), 2017; 

41- Risk Management of Smart Grids Based on Plug-in Hybrid Electric Vehicles, Charging 

Considering Transformers’ Hottest Spot Temperature-Dependent Aging Failures, Journal of 

Renewable and Sustainable Energy (SCOPUS-Q3/WOS-Q4/IF: 1.575), 2016; 

42- Risk Management of Smart Grids Based on Managed Charging of PHEVs and Vehicle-to-

Grid Strategy Using Monte Carlo Simulation, Energy Conversion and Management 

(SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 8.208), 2015; 

43- Reliability Optimization of Electrical Distribution Systems Using Internal Loops to 

Minimize ENS, Journal of Applied Research and Technology (SCOPUS-Q1), 2015; 

44- Impacts of Direct Cyber-Power Interdependencies on Smart Grid Reliability under Various 

Penetration Levels of Microturbine/Wind/Solar DGs, IET Generation, Transmission & 

Distribution (SCOPUS-Q1/WOS-Q2/IF: 2.862), 2016; 

45- Sensitivity Analysis of Smart Grids Reliability Due to Indirect Cyber-Power 

Interdependencies under Various DG Technologies, DG Penetrations, and Operation Times, 

Energy Conversion and Management (SCOPUS-Q1/WOS-Q1/IF: 8.208), 2016; 

46- Allocation of the Loss-of-life Cost of In-service Distribution Cables to Network Customers, 

Electric Power Components and Systems (Taylor and Francis), 2013. 
47- Effect of Distributed Generations on Aging Failure Probability of Distribution Transformers, 

Electric Power Components and Systems (Taylor and Francis), 2012. 
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Impedance Models of VSCs, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2015. 

49- A Novel Hybrid Islanding Detection Technique Using Rate of Voltage Change and Capacitor 

Tap Switching, Electric Power Components and Systems (Taylor and Francis), 2012. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/2352152X
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4948929
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4948929
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50- Optimized Switch Allocation to Improve the Restoration Energy in Distribution Systems, 

Journal of Electrical Engineering, 2012. 

51- A new method based on sensitivity analysis to optimize the placement of SSSCs”, Turk J 

Elec Eng & Comp Sci, 2014. 

52- A Novel Approach Based on Reliability Sensitivity Analysis to Allocate the Protective 

Devices, Turk J Elec Eng& Comp Sci, 2013. 

53- Optimized Operation and Maintenance Costs to Improve System Reliability by Decreasing 

the Failure Rate of Distribution Lines, Turk J Elec Eng& Comp Sci, vol. 21, no. 2, pp. 2191-

2204, 2013. 

54- Optimized Allocation of DGs to Improve System Reliability Based on Loading Effects, 

AJSE-Engineering (Springer), 2013. 

55- Optimized Distribution Generation Placement to Improve the Distribution Systems 

Reliability by Genetic Algorithm, Journal of Electrical Engineering, 2013. 

56- A New Approach to Optimize the APFs Placement Based on Instantaneous Reactive Power 

Theory by Genetic Algorithm, Journal of Electrical Engineering, 2014. 

57- … 

 : Non-ISIمقاالت  
1- Optimized Microgrid Protection Considering Different Topologies Based on N-1 

Contingency by Dual Setting Directional Overcurrent Relays, International Journal of 

Industrial Electronics, Control and Optimization (IECO), 2022. 

2- The Effect of Distributed Generation in Distribution Networkon Coordination of Protective 

Devices, IRMEOS, vol. 4, no. 4, Aug, 2011. 

 : يپژوهش ي مقاالت علم

حفاظت تطبيقی بهينه شببکه های توزيع فعال با انتخاب منحنی مشبخصبه اسبتاندارد بهينه رله های  -1

-نشبببريبه علمی،  اضبببافبه جريبان جهبت دار و درنظرگيری محبدوديبت در تعبداد گروه هبای تنظيم

 ؛برق صنعت  در وری ه وبهر کيفيت پژوهشی

دار  جريان جهت  های اضافهه رله  های دوگانها با استفاده از مشخصه  هماهنگی حفاظتی ريزشبکه   -2

 ؛نشريه مهندسی برق و الکترونيک ايران، بر اساس نوع منحنی و نقطه شکست بهينه

حفباظبت ترکيبی و تطبيقی بهينبه شببببکبه هبای توزيع فعبال ببا درنظرگيری پيکره بنبدی هبای مختلف  -3

نشبريه مهندسبی  ،  اسبتاندارد بهينه رله های حفاظتی جريان زيادشببکه با انتخاب منحنی مشبخصبه 

 ؛برق و الکترونيک ايران

های توليد انرژی    بهره برداری بهينه هاب انرژی خانگی همراه با بهينه سبببازی ظرفيت سبببيسبببتم -4

 ؛برق صنعت  در وری ه وبهر کيفيت پژوهشی-نشريه علمی،  تجديدپذير خورشيدی

مدل سبازی مناسبب بار در ارزيابی قابليت اطمينان شببکه های هوشبمند توزيع انرژی الکتريکی با  -5

  در  وری ه وبهر کيفيت پژوهشببی-، نشببريه علمیديدگاه افزايش سببرعت و حفد دقت محاسبببات

 ؛برق صنعت

گيری از  های خورشببيدی در مقياس بزرب با بهرههای مناسببب برای احدان نيروگاهارزيابی مکان -6

 و  (AHP)های فرآيند تحليل سبببلسبببله مراتبی، روش(GIS) های اطالعاتی جغرافيايیسبببيسبببتم

TOPSIS - نشببريه علمی و پژوهشببی مهندسببی و  کشببور عراق-مطالعه موردی: اسببتان کربال ،

 ؛مديريت انرژی

https://ieco.usb.ac.ir/article_6993.html
https://ieco.usb.ac.ir/article_6993.html
http://ieijqp.ir/browse.php?a_id=877&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://ieijqp.ir/browse.php?a_id=877&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://jiaeee.com/
http://jiaeee.com/
http://jiaeee.com/
http://ieijqp.ir/browse.php?a_id=777&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://ieijqp.ir/browse.php?a_id=777&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
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افزايش بهره وری و قابليت اطمينان شببکه های توزيع به کمک بهينه سبازی چندمنظوره سبيسبتم   -7

 برق. درصنعت وری ه وبهر کيفيت پژوهشی-، نشريه علمیحفاظتی و کليدزنی

 ي ن الملليو ب يداخل  ي ش های مقاالت هما 
های مختلف و  بهبود بهره وری سيستم های کابلی مبتنی بر تحليل حرارتی با در نظرگرفتن آرايش -1

مطبالعه موردی:    -های گوناگونهای اتصبببال پوشبببش محبافد کابل به زمين در محيطانواع روش

 .1400،  کنفرانس ملی کيفيت و بهره وری شانزدهمين، هانمجتمع فوالد مبارکه اصف

هبای  هبای مختلف اتصبببال زمين پوشبببش محبافد کباببلزيبابی تلفبات انرژی الکتريکی در روشار -2

  ، پانزدهمين اصببفهانمطالعه موردی: مجتمع فوالد مبارکه   -فشببارقوی کوره های قوس الکتريکی

 .1399،  کنفرانس ملی کيفيت و بهره وری

يريت انرژی همراه با بهينه سبببازی ظرفيت سبببيسبببتم های انرژی تجديدپذير خورشبببيدی در  مد -3

و بهره  کنفرانس ملی کيفيت    ، پانزدهمينريزشبببکه های مسببکونی در حالت عدم اتصببال به شبببکه

 .1399،  وری

ای و متصبل به شببکه با کاهش قيود  های هوشبمند در حالت جزيرهحفاظت تطبيقی بهينه ريزشببکه -4

 .1399،  های هوشمند انرژیدهمين کنفرانس شبکه، مسئله

مديريت انرژی و افزايش بهره وری هاب انرژی خانگی بر اسبباس اطالعات فصببلی تقاضببای توان   -5

چهباردهمين کنفرانس ملی کيفيبت و بهره  ،  روش تخمين دونقطبه ایالکتريکی و گرمبايش ببا کمبک  

 .1398،  وری

هماهنگی بهينه رله های اضببافه جريان با مشببخصببه زمانی معکوس دوگانه با عنصببر سببريع بر   -6

 .1398،  المللی برقسی و چهارمين کنفرانس بين،  اساس شرايط پايداری منابع توليد پراکنده

حرارتی با سبيسبتم هيبريد تامين انرژی ورودی با نگرش -نيروگاه بادیارزيابی فنی و اقتصبادی   -7

 .1397،  سيزدهمين کنفرانس ملی کيفيت و بهره وری،  ارتقای بهره وری انرژی

با تاکيد بر توزيع توان بهينه بين منابع توليد و ذخيره   DC مديريت انرژی چندسببطحی ريزشبببکه -8

 .1397  ،المللی برقکنفرانس بين سومينسی و  ، سازها

هماهنگی بهينه رله های جريان زياد جهت دار با عنصبر سبريع و رله های ديسبتانس با مشبخصبه  -9

 .1398،  المللی برقسی و چهارمين کنفرانس بين،  های زمانی دوگانه ناحيه دوم

بر عمر مفيد و وضببعيت عايقی شببينه های ژنراتور به کمک  ICP بررسببی اارات اسببتفاده از اليه -10

 .EPGC7 ،1393ها،  پيرسازی شتاب يافته، هفتمين کنفرانس نيروگاهآزمون های 

آناليز حسباسبيت تااير سبيسبتم سبايبری )کنترل، مانيتورينگ و حفاظت( نسببت به ضريب نفوذ منابع   -11

توليد پراکنده بر روی قابليت اطمينان شبببکه های هوشببمند، نهمين کنفرانس تخصببصببی حفاظت و  

 .PSPC 2015های قدرت، کنترل سيستم

های توزيع در حضبور منابع توليد پراکنده به کمک روش  ارزيابی ريسبک و قابليت اطمينان شببکه -12

، نوزدهمين کنفرانس شببببکه های توزيع نيروی برق  (MCS)شببببيه سببباز احتماالتی مونت کارلو

EPDC 2014. 

http://www.ieijqp.ir/browse.php?a_code=A-10-35-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.ieijqp.ir/browse.php?a_code=A-10-35-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://nqpc.ir/article-1-311-fa.pdf
http://nqpc.ir/article-1-311-fa.pdf
http://nqpc.ir/article-1-311-fa.pdf
http://nqpc.ir/article-1-291-fa.pdf
http://nqpc.ir/article-1-291-fa.pdf
http://nqpc.ir/article-1-292-fa.pdf
http://nqpc.ir/article-1-292-fa.pdf
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اطمينبان در  گبذاری بهينبه در راسبببتبای کباهش نرخ بروز خطبا ببه منظور افزايش قبابليبت  سبببرمبايبه -13

 .2010های توزيع نيروی برق، تهران، ايران،  سيستم های توزيع، پانزدهمين کنفرانس شبکه

تعيين فرکانس مناسببب جهت تحريک  آنتن نصببب شببده روی ترانسببفورماتور برای تشببخيص  -14

جابجايی محوری سببيم پيچ فشببار ضببعيف به کمک امواج الکترومغناطيسببی، بيسببت و سببومين 

 .2008المللی برق، تهران، ايران، کنفرانس بين

های جريان زياد  بررسبی تااير حضبور توليدات پراکنده روی سبطوح اتصبال کوتاه و هماهنگی رله -15

های توزيع نيروی برق،  های توزيع، پانزدهمين کنفرانس شببکهبا حضبور توليدات پراکنده در شببکه

 .2010تهران، ايران،  

هبای توزيع،  اکنبده جهبت افزايش قبابليبت اطمينبان شببببکبهتعيين محبل منباسبببب اسبببتقرار توليبدات پر -16

 .2010های توزيع نيروی برق، تهران، ايران،  پانزدهمين کنفرانس شبکه

های جريان زياد با اسببتفاده از محدود کننده جريان خطا با حضببور توليد پراکنده در  هماهنگی رله -17

 .2009قدرت، تهران، ايران، های توزيع، چهارمين کنفرانس حفاظت و کنترل سيستم های شبکه

هبای توزيع، چهبارمين کنفرانس سبببازی انرژی ببازيبابی ببه کمبک تجهيزات کليبدزنی در شببببکبهبهينبه -18

 .2009حفاظت و کنترل سيستم های قدرت، تهران، ايران،  

های توزيع بر اسبباس شبباخص تعيين بهينه تعداد، نوع و محل تجهيزات حفاظتی و کليدزنی شبببکه -19

 .2009المللی برق، تهران، ايران،  ه، بيست و چهارمين کنفرانس بينانرژی توزيع نشد

به کمک    یبيع بر اسبباس تابع هدت ترکيتوز  یشبببکه ها  یدزنيو کل یزات حفاظتينه تجهيبه یابيجا -20

ک های توزيع، پنجمين کنفرانس حفاظت و کنترل سببيسببتم های قدرت، تهران، ايران،  يتم ژنتيالگور

2010. 

ازار برق با تخصبيص اسبتراتژی حمايتی از انرژی های تجديد پذير، بيسبت و  تعيين قيمت رقابتی ب -21

 .2009المللی برق، تهران، ايران، چهارمين کنفرانس بين

تعيين طرح انعطات پذير ازميان چندين طرح محل قرارگيری تجهيزات حفاظتی درشبکه های توزيع   -22

 .2010المللی برق، تهران، ايران،  کنفرانس بين، بيست و پنجمين  بدست آمده ازالگوريتم ژنتيک

آنباليز حسببباسبببيبت طرح هبای حفباظتی شببببکبه هبای توزيع نسبببببت ببه عبدم عملکرد يبا حبذت يکی  -23

 .2010المللی برق، تهران، ايران، ، بيست و پنجمين کنفرانس بينازتجهيزات حفاظتی طرح
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المللی برق، تهران، ، بيسببت و پنجمين کنفرانس بينباحضببورتوليدات پراکنده درشبببکه های توزيع

 .2010ايران،  

ن  يسبت و شبشبمي، بHVDCانتقال  خطوط گذرای بهبود پايداری برای مناسبب کنترلی روش ارائه -25

 .2011ران،  يبرق، تهران، ا  ین الملليکنفرانس ب

بارها،  مصبببرت یمنحن گرفتن درنظر با DG درحضبببور عيتوز های درشببببکه نهيبه يیبارزدا -26

 .EPDC 2012  برق رویين عيتوز های شبکه کنفرانس نيهفدهم

ن کنفرانس شببکه ي، هفدهمیداخل های حلقه کمک با عيتوز های شببکه نانياطم تيقابل سبازی نهيبه -27

 .EPDC 2012روی برق  يع نيهای توز



 

 14 از 13 صفحه
 

به کمک الگوريتم ژنتيک در مقايسه با روش   (SSSCs) بهينه جبرانسازهای استاتيکی سریجايابی  -28

 .2012ن کنفرانس بين المللی برق، تهران، ايران،  ي، بيست و هفتم"های مبتنی بر آناليز حساسيت

29- Frequency Sweep Analysis of the Scattering Parameters and the Excitation Frequency 

Selection for the On-line Detection of the Transformer Winding Axial Displacement 

Using Electromagnetic Waves, Accepted for 4th International Power Engineering and 

Optimization Conference 2010, Shah Alam, Malaysia, 2010. 

30- Optimized investment to decrease the failure rate of distribution lines in order to improve 

SAIFI, Accepted for 4th International Power Engineering and Optimization Conference 

2010, Shah Alam, Malaysia, 2010. 

31- Reducing of the Impact of DG in Distribution Networks Protection Using Fault Current 

Limiters, Accepted for 4th International Power Engineering and Optimization 

Conference 2010, Shah Alam, Malaysia, 2010. 

32- Optimized Protective Devices Allocation in Electric Power Distribution Systems Based 

on the Current Conditions of the Devices, IEEE International Conference on Power and 

Energy 2010, Selangor, Malaysia, 2010. 

33- Effect of the PV/FC Hybrid Power GenerationSystem on Total Line Loss in 

DistributionNetwork, IEEE International Conference on Power and Energy 2010, 

Selangor, Malaysia, 2010. 

34- Protective and Switching Devices Allocation According to Total Cost Minimization by 

Genetic Algorithm in Distribution Systems, IEEE International Conference, ELECO 

2011, Bursa, Turkey, 2011. 

35- Voltage Indices Improvement Using UPFC Based on Specific Coefficients Algorithm, 

IEEE International Conference, Smart Grids (ICSG), 2012 2nd Iranian Conference on 

smart grids. 

36- Optimized Allocation of STATCOMs based on Equivalent Impedance Modeling of 

VSCs Using Genetic Algorithm”, IEEE International Conference on Smart Energy at 

UOIT, Canada (28-30 Aug, 2013). 

37- Reliability evaluation of active distribution networks based on scenario reduction 

method using PSO algorithm, 2020 10th Smart Grid Conference (SGC), Kashan, Iran. 

38- Developing an Energy Management System for Optimal Operation of Prosumers Based 

on a Modified Data-Driven Weather Forecasting Method, 2020 10th Smart Grid 

Conference (SGC), Kashan, Iran. 

39- Sensitivity Analysis of Distribution System Reliability for Identifying the Critical 

Elements, 2019 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Yazd, Iran. 

40- Optimal Protection Coordination of Dual-Setting Directional Overcurrent Relays 
Based on Three-point Coordination Strategy, 2021 11th Smart Grid Conference 

(SGC), Tabriz, Iran. 

41- Optimal Protection Scheme of Micro-Grids Considering N-1 Contingency By A New 
Hybrid GA-PSO-LP Optimization Algorithm, 2021 11th Smart Grid Conference (SGC), 

Tabriz, Iran.  
42- Optimal Protective Coordination of Microgrids Considering N-1 Contingency Using 

Dual Characteristics Directional Overcurrent Relays, 2022 16th International 
Conference on Protection & Automation in Power System, Zahedan, Iran, 2022. 

43- Optimal Protection of Smart Grids Using Communication-based Dual-setting 
Directional Overcurrent Relays Consideration Different Grid Configurations, 2022 
16th International Conference on Protection & Automation in Power System, Zahedan, 
Iran, 2022 

44- ... 
 

 

 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6236348
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9335728/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9335728/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9335728/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8767166/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9335728/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9335728/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9335728/proceeding
http://www.ipaps.ir/files/FullPaper/-7446835718968525259.pdf
http://www.ipaps.ir/files/FullPaper/-7446835718968525259.pdf
http://www.ipaps.ir/files/FullPaper/4121298878491792501.pdf
http://www.ipaps.ir/files/FullPaper/4121298878491792501.pdf


 

 14 از 14 صفحه
 

   افتخارات کسب شده:  

 1400فناور برتر دانشگاه کاشان در   -1 

 1400استاد برگزيده پژوهشی دانشگاه کاشان در  -2

 1400استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در  -3

 درخشان   یاستعدادها د يير مورد تايرکبيام یدانشگاه صنعت یدر دوره کارشناس یممتاز دانشگاه -4

 ايع در مقطع کارشناسی ندانشجوی دو رشته ای مهندسی برق قدرت و مهندسی ص  -5

 درخشان  یداستعدادها يير مورد تاي رکبيام یارشد دانشگاه صنعت یدر دوره کارشناس یممتاز دانشگاه -6

 درخشان  ید استعدادهايير مورد تايرکبيام یدانشگاه صنعتدکتری در دوره   یممتاز دانشگاه -7

 برگزيده شده در دور دوم المپيادهای فيزيک، شيمی، کامپيوتر و ادبيات -8

 و تانژانت دلتای شرکت بين المللی اميکرون  PDگذراندن دوره های آموزشی   -9

 گذراندن دوره آموزشی تايپ تست شينه های نيروگاهی )مدرس جناب آقای دکتر نقاشان(  -10

 ECMاروپايی  NBتوسط   CEگذراندن دوره  -11

 گذراندن کارگاه آموزشی در کنفرانس های مهندسی برق، نيروگاه های حرارتی، کنفرانس حفاظت و ...  -12

 

   :يآخرین تاریخ به روز رسان 

 

 ش ی به اميد یار                                                                                                        1401تابستان  
 

 


