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Single - Phase to Ground Faults at Time of Power 

Transformers Switching 

27 ICEE 2008  اوکیناوا  ژاپن 
High Impedance Fault Detection by Using Chaotic 

Technique and Doffing Function 

28 POWERCON2008 دهلی  هند 
Wind Turbines Grounding System, Boundary  

Element Approach 

29 PECon 2008 جوربارو  مالزی 

Multi - Agent - Based Particle Swarm Optimization  

Approach for PSS Designing In Multi - Machine  

Power Systems 

30 PECon 2008 جوربارو  مالزی 
Optimal Generation Expansion Planning in IPP  

Presence with HCGA 

31 PECon 2008 جوربارو  مالزی A New Method for Small Signal Modeling of UPFC 

32 PECon 2008 جوربارو  مالزی 
Effects of Inverter Modulation Index on the Stability 

of Grid Connected Micro - Turbines 

33 PECon 2008 جوربارو  مالزی 
New Method for Islanding Detection of Wind  

Turbines 

34 PSC2008  تهران  ایران 

با استفاده از الگوریتم ژنتیک   PSSتنظیم مناسب پارامترهای 

نوف برای بهبود پایداری  لیاپانرژی ( و تابع ا MOGAچند منظوره ) 

 TCSCسیستم قدرت با در نظز گرفتن  

35 PSC2008  تهران  ایران 
Design of UPFC Controller Using PSO for Damping 

Power System oscillations 



 

36 PSC2008  تهران  ایران 
 با ديستانس  و جريان زياد ديجيتالي رله هاي  همزمان تنظيم 

 تئوري آشوب  با PSO يبم تركگوريتال از  استفاده

37 ECTI - CON 2009  پاتایا تایلند 
Inrush Current Identification Based on Wavelet 

Transform and Correlation Factors 

38 ECTI - CON 2009  پاتایا تایلند 
Determination of Capacity and Energy Purchase 

Optimal Price of IPPs in GEP 

39 ECTI - CON 2009  بانکوک  تایلند 
A New Method for Fault Detection during Power 

Swing in Distance Protection 

40 PSC 2009  تهران  ایران 
 جزيره  شرايط بررسي  منظور  به بادي  توربين سيموالتور ساخت

 شدن  اي 

41 EEIES2009 پنانگ  مالزی 
Optimal Distance Protection with a Modified 

Particle Swarm Optimization 

42 EEIES2009 پنانگ  مالزی 
Predictive control of wind energy conversion 

system 

43 EEIES2009 پنانگ  مالزی 
Study of Asynchronous Wind Turbine Effects on 

Weak Grid by Using Small Signal Modeling 

44 EEIES2009 پنانگ  مالزی 
A New PSS for Improving Dynamic Performance of 

Pump - Storage Power Plants 

45 PECON 2010 کواالالمپور مالزی 
Investigating of Wind Turbines Affects on 

Recloser Operation in Distribution Networks 

46 PECON 2010 کواالالمپور مالزی 
New Wind Turbine Grounding System to 

Reduce Step & Touch Voltage 

47 PECON 2010 کواالالمپور مالزی 
New Method for Reconnection of Islanded 

Wind Turbines to Grid 

48 PECON 2010 کواالالمپور مالزی 

NEW STRUCTURE FOR HIGH SPEED AND 

VARIABLE SPEED WIND TURBINE BASED 

SWITCHED RELUCTANCE GENERATOR 

49 APAP2011  پکن  چین 
Optimal Coordination of Over Current Relay with 

Distributed Generation  Consideration 



 

50 APAP2011  پکن  چین 
Settings of ROCOF Relays for Islanding Detection 

of Wind Turbine 

51 ICDRET’12  داکا  بنگالدش 
Volatge and Current Relays Settings Under 

Reconnection of Islanded Wind Farms 

52 ICDRET’12  داکا  بنگالدش 
Over - Voltage and Transient Impedance Study of 

Wind Turbine Blades Struck by Lightning 

53 
بیست و ششمین کنفرانس بین  

 المللی برق 
 تهران  ایران 

-بررسی اثر مبدل ماتریسی در کاهش اثر نوسانات باد در توربین

 بادی مغناطیس دایم های 

54 AUPEC2012  بالی  اندونزی 

On - Line Transmission Line Zero Sequence 

Impedance Estimation Using Phasor Measurement 

Units 

55 AUPEC2012  بالی  اندونزی 

Determination of Optimal Number and Location of 

Reclosers Based on Reliability Indices Using Binary 

PSO Algorithm 

56 AUPEC2012  بالی  اندونزی 

Dual Functioning Bifilar Isolated Converter Utilizing 

SPWM Technique Used in Photo - Voltaic 

applications 

57 2012PSC  th27  تهران  ایران 
Detection of DC Fault in VSC - HVDC Transmission 

for Off - shore Wind Farm 

58 CIRED 2013  تهران  ایران 
های تویع الکتریکی توسط  شناسایی خطای امپدانس باال در شبکه

 واحدهای اندازهگیری فازور 

59 CIRED 2013  تهران  ایران 
ای شدن تولیدات پراکنده مجهز به  روش تشخیص جزیره

 PMUژنراتورهای سنکرون توسط 

 60 CIRED 2013  تهران  ایران 
تلف پانلهای فتوولتاییک بر حداکثر توان  ت مخ اثر سایه و اتصاال

 خروجی 

61 

هفتمین کنفرانس تخصصی  

حفاظت و کنترل سیستمهای  

 قدرت

 تهران  ایران 
A Novel Fault Location Technique for VSC - HVDC 

Cable of Off - Shore Wind Farm 

62 2012PSC  th27  تهران  ایران 
A New Wide Area Islanding Protection Scheme By 

Using PMU 



 

63 ICEE2009  تهران  ایران 
A New Adaptive Voltage Controller for PEMFCs 

Based on Reinforcement Learning Method 

64 

هفتمین کنفرانس تخصصی  
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 قدرت

 تهران  ایران 
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 قدرت

 تهران  ایران 
A Wavelet Base Wind Turbine Islanding Detection 

Method 

 

 ه های صنعتی برگزار شده ارگاک

 وط انتقال مدیریت برق تهران  دوره حفاظت خط •

 ن برق منطقه ای تهرادوره حفاظت خطوط انتقال  •

 تعمیرات خوزستان  –دوره حفاظت ترنسفورماتورهای قدرت  •

 شرکت توزیع تهران بزرگ - دوره حفاظت شبکه های توزیع •

 برق منطقه ای کرمانشاه  – IEC61850دوره حفاظت خطوط انتقال و  •

 پارس جنوبی آموزشی  دوره هماهنگی حفاظتی در مجتمع •

 عسلویه  4اه پاالیشگترانسفورماتور و ژنراتور  - دوره حفاظت موتور •

 عسلویه  1 پاالیشگاهترانسفورماتور و ژنراتور در  - دوره حفاظت موتور •

 دوره حفاظت ژنراتور پتروشیمی ایالم •

 حفاظت موتور و ترانسفورماتور در پتروشیمی ایالم •

 ی دوره اتصال کوتاه در پتروشیمی راز  •

 در پتروشیمی خارک VAMPSET VAMPحفاظت موتور و ترانسفورماتور و پیکره بندی و کار با نرم افزار  •

 حفاظت موتور و ترانسفورماتور در پتروشیمی کارون  •

 رله در پتروشیمی کارون دوره تست  •

 هماهنگی حفاظتی و پیکره بندی رله های زیمنس در پتروشیمی کارون  •

 در پتروشیمی زاگرس  حفاظت موتور و ترانسفورماتور •



 

 در پلیمر کرمانشاه  تعمیر و عیب یابی موتور •

 تور و ترانسفورماتور در پتروشیمی کرمانشاهحفاظت مو •

 حفاظت موتور و ترانسفورماتور در پاالیشگاه کرمانشاه •

 حفاظت ژنراتور پاالیشگاه کرمانشاه •

 ترانسفورماتور در پاالیشگاه تبریز –حفاظت موتور  •

 در پاالیشگاه تبریز  THYTRONIC  پیکره بندی رله های •

 ی تبریز ترانسفورماتور در پتروشیم–حفاظت موتور  •

 حفاظت ژنراتور در پتروشیمی تبریز  •

  در پتروشیمی تبریز  ETAPمحاسبات اتصال کوتاه با   •

 طراحی پست و سیستم زمین پاالیشگاه تبریز  •

 هماهنگی حفاظتی در پتروشیمی امیرکبیر •

 ی امیرکبیردوره حفاظت زمین در پتروشیم •

 دوره حفاظت ترانسفورماتور در پتروشیمی امیرکبیر •

 در پتروشیمی امیرکبیر OMICRON 356با دستگاه  7UTه حفاظتی دوره تست رل •

 ترانسفورماتور در پتروشیمی بندر امام  - موتور - دوره حفاظت ژنراتور •

 عسلویه  3ژنراتور در پاالیشگاه  - ترانسفورماتور - موتور - حفاظت •

 ژنراتور در مرکز آموزش پارس جنوبی  - رانسفورماتورت - موتور - حفاظت •

 اهواز  -  ماتور و تست رله در مرکز آموزش مناطق نفت جنوبحفاظت موتور و ترانسفور  •

 اهواز  - طراحی خطوط الکتریکی در مرکز آموزش مناطق نفت جنوب •

 طراحی پست های فشار قوی در دانشگاه شهید بهشتی  •

 9قویت فشار گاز در منطقه های تو ارت ایستگاه  DCسیستم تغذیه  •

 SIEMENSرله های  فوالد هرمزگان  –حفاظت  •

 SEPAMرله های  فوالد هرمزگان  – حفاظت •

 در فوالد هرمزگان  DIGSI SIEMENS پیکره بندی و کار با نرم افزار •

 در فوالد هرمزگان  STF SEPAMپیکره بندی و کار با نرم افزار  •



 

 حفاظت ژنراتور در فوالد مبارکه  •

 ور و ترانسفورماتور در فوالد بردسیرحفاظت موت •

 فوالد کرمان حفاظت موتور و تعمیر و نگهداری در  •

 حفاظت موتور و ترانسفورماتور در فوالد تکنیک اصفهان  •

 دوره حفاظت نیروگاه زنجان •

 دوره باتری و شارژر نیروگاه نکا •

 ترانسفورماتور نیروگاه اراک  - موتور  - حفاظت ژنراتور •

 نسفورماتور نیروگاه لوارکترا - موتور  - حفاظت ژنراتور •

 تاجیکستان  - نگتودهترانسفورماتور نیروگاه س - موتور  - حفاظت ژنراتور •

 ترانسفورماتور نیروگاه زنجان - موتور  - حفاظت ژنراتور •

 ترانسفورماتور نیروگاه چابهار - موتور  - حفاظت ژنراتور •

 ترانسفورماتور نیروگاه زرگان  - موتور  - حفاظت ژنراتور •

 ورماتور نیروگاه قم ترانسف - موتور  - حفاظت ژنراتور •

 ترانسفورماتور نیروگاه نکا - موتور  - حفاظت ژنراتور •

  نیروگاه نکا OMICRON 356با دستگاه  کار •

 دوره حفاظت عمومی برای بازآموزی کارشناسان تازه استخدام شده در نیروگاه قم •

 تست ژنراتورهای نیروگاهی برای نیروگاه قم  •

 دوره کامل حفاظت الکتریکی در نیروگاه قم  •

 (OMICRONترانسفورماتور برای شرکت بهگام فرایند )نماینده  - موتور  - فاظت ژنراتورح •

 دوره کامل حفاظت الکتریکی در شرکت ایران تابلو  •

 الکتروکویر دوره اتصال کوتاه در شرکت •

 دوره کامل حفاظت الکتریکی برای شرکت پترو تدبیر •

  EIEDدوره کامل حفاظت الکتریکی برای شرکت  •

 ساری - گاز 9رانسفورماتور در منطقه حفاظت موتور و ت •

 ساری  - گاز  9در منطقه  HAZARDمناطق  •



 

 گاز  9های صنعت گاز در منطقه  UPSاظت و آشنایی با حف •

 حفاظت ترانسفورماتور در شرکت مپنا •

 در شرکت مپنا SIEMENS - ABB - MICOMمقایسه حفاظت ژنراتور در رله های  •

 زان ترانسفورماتور در سیمان ممتا - دوره حفاظت موتور •

 آبیکترانسفورماتور در سیمان  - دوره حفاظت موتور •

 سیمان آبیک  دوره اتصال کوتاه در •

 دوره هماهنگی حفاظتی در سیمان آبیک  •

 ترانسفورماتور در سیمان زنجان - دوره حفاظت موتور •

 ترانسفورماتور در سیمان ممتازان  - دوره حفاظت موتور •

 ترانسفورماتور در سیمان زاویر - دوره حفاظت موتور •

   ندر سیمان ممتازا  ETAPاحی فیلتر های هارمونیکی و تجزیه و تحلیل آنها با طر  •

 ترانسفورماتور در سیمان کردستان - دوره حفاظت موتور •

 در سیمان دلیجان   VAMPدوره حفاظت و کار با نرم افزار  •

   MEMدوره حفاظت ژنراتور برای شرکت  •

 10بوشهر منطقه  - گازدوره حفاظت در مرکز آموزش  •

 فاظت ترانسفورماتور در فوالد کرمان دوره ح •

 و دوره حفاظت جامع در شرکت ایران تابل  •

 دوره حفاظت موتور و ترانسفورماتور در شرکت مشاور فوالد تکنیک اصفهان  •

 دوره تعمیر و عیب یابی موتور در شرکت پلیمر کرمانشاه •

 اهواز  - مناطق نفت جنوبطراحی خطوط الکتریکی هوایی در مرکز آموزش دوره  •

 مناطق نفت جنوب در مرکز آموزش طراحی پست های فشار قوی ره دو •

 تور و ترانسفروماتور در فوالد آلیاژی یزددوره حفاظت مو •

 دوره حفاظت پتروشیمی زاگرس  •

 دوره سیستم زمین و ارتینگ پاالیشگاه تبریز •

 مدیریت شبکه   – دوره حفاظت پست و خطوط انتقال  •



 

 های توزیع مشهد دوره حفاظت شبکه •

 های توزیع همدان فاظت شبکهدوره ح •

 

 های پژوهشی و فناوری  طرح

 ی باد  ینهایشدن تورب یا  رهی جز صیتشخ یبرا ید یروش جد یارائه و اجرا  .1
 ی دیخورش  یانرژ   نهیدر زم قاتیانجام تحق  یبرا از یمورد ن یشگاهیآزما زاتی ساخت تجه .2
 خورد صاعقه ردر ب یباد  یها  نیتورب  نی زم ستمی سس  ی مدل ساز  .3
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 ها  دبیری همایش

 ران یبرق ا یکنفرانس مهندس  نیزدهم یس  یاموزش  یکارگاهها ریدب •
 ع یتوز یها کنفرانس شبکه  نینهم ی علم  تهیکم  ریدب •
 ران یبرق ا  یکنفرانس مهندس نی زدهمیس ی علم  تهیکم  ریدب •
 حفاظت و کنترل یکنفرانس تخصص  نیپنجم ریدب •

 و دکتری  راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 موجک کیقدرت با استفاده از تکن  تیفیک  ی مولفه ها  قی دق  یشناسائ •
 HVDCتوان شبکه  تیفیبه منظور بهبود ک ربکس یسنکرون بدون گ  یباد   ینهایتورب  نه یبه کنترل  •
 دوبل هیاز نوع تغذ یبرق باد  ینهایتورب نهیچند ماش نیب  شیکنترل پ یطراح •
 و بخار  ی برق باد  یروگاههاین یکینامیکنترل کننده مناسب جهت بهبود رفتار د یاحطر  •
 عیپراکنده در شبکه توز داتیشدن تول  ی ا رهی از جز یر یخاص جهت جلوگ  یحفاظت یطراح •
 نها یتورب کرویولتاژ شبکه با در نظر گرفتن اثرات م یدار یپا بهبود •
 پراکنده داتیبا منظور کردن تول  عیتوز یشبکه ها یقیروش موثر حفاظت تطب کی •
 آنها یتها یقابل   سهیهوشمند و مقا  یبا روشها  ادیز انیجر  یرله ها  یو هماهنگ میتنظ •
 UPFCدر حضور  ستانسی د یرله ها میروش مناسب جهت تنظ نییتع •



 

 اد یز انیجر  ی رله ها یکینامیمشخصات د یساز  هیشب •
 ساختار  دیتجد  ط یدر مح  نانیاطم تی قابل   ودی با اعمال اثر ق  نهیبه د یتوسعه تول یز یر برنامه •
 ROCOF کیپراکنده با استفاده از تکن داتیشدن تول ی ا رهیجز صیتشخ •
 DFIGدوگانه  هیتغذ یهوشمند ژنراتور القائ ی قیتطب کنترل  •
 WAVELETبا استفاده از  ی باد ی نههایشدن تورب ی ا رهیجز صیتشخ •
 ی ا ره یحفاظظت ضد جزو  یباد  نیتورب موالتور ی س یاجرا  •
 موجک  لیقدرت توسط تبد  یستمهاینوسان توان در س یآشکار ساز  یروشها •
 ن یزم ستمی و س  یباد  نیتورب  زاتیتجه یاثرات صاعقه و ی بررس •
 پراکنده داتیبا در نظر گرفتن اثر تول  وزهای و ف اد یز انیجر   یرله¬ها هنه یب یهماهنگ •
 به هنگام وصل مجدد یباد  نی در کنترل گشتاور تورب SVM کیاز تکن استفاده •
 ی فرکانس  لیو تحل هیبه روش تجز ی باد ی نهایشدن تورب یره¬ایجز صیتشخ •
 یباد   یروگاههایخطوط متصل به ن ستانسید حفاظت •
 ی خط ر ی و در نظر گرفتن اثرات غ PMUخطا با استفاده از  صیتشخ •
 ر یپذ دیتوان توسط منابع تجد دیتول نیتام تیبست با توجه به عدم قطع -  باز  یدهایکل  نهیبه  یابیجا •
 خطا در خطوط انتقال با استفاده از امواج گذرا  عیسر   ی ابیو مکان  یساز  آشکار •
 ییایدر ی مزارع باد HVDC ی خطا در کابلها یابی مکان •
 نسدر حوزه فرکا Off - shore یباد  ین¬هایتورب  نیزم ستمی مدل امپدانس س نییتع •
 ت یحساس  زیبا در نظر گرفتن آنال ی دیبر یها یستمهای اندازه س  یساز  نهیبه •
 فازور سنكرون ی ها یر یبا استفاده از اندازه گ ستانسیعملكرد زون سه رله د  بهبود •
 PMUبه كمك   یشده مزارع باد ی ا رهی جز صیروش تشخ ی بررس •
پراكنده در  داتیبا در نظر گرفتن اثر توف یانطباق یتمی با در نظر گرفتن الگور انیاضافه جر  یرله ها حفاظت •

 عیتوز یها ستمیس
 ها CHPشبكه ها و  زیر انیحفاطت اضافه جر  بهبود •
 پراكنده داتیشبكه ها در برخورد صاعقه با حضور تول زیر  نیزم ستمیس ی ساز  مدل  •
 DC یها  زشبكهیخطا در ر صیتشخ •
 ی هوش مصنوع  ی با استفاده از روش ها زشبكهیدر ر انیاضافه جر   یرله ها نهیبه میتنظ •
 رلوكتانس چیسوئ  یخطا در روتور موتورها صیتشخ •
 شده با در نظر گرفتن ارزش باره  رهی جز یها زشبكه یپراكنده در ر دیبار در حضور منابع تول حذف •
  نورتریبر ا یشبكه با در نظر گرفتن منابع مبتن زیدر ر ییبارزدا •



 

 راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی 

 Module Inverterو ساخت  یطراح •
 Power Trackerو ساخت  یطراح •
• Distribution Line Carrier 
 اتصال کوتاه  شگاهیآزما یساز  هیشب •
 ی باد یروگاهها ین  دیتول ینیب شیپ •
 شده در شبکه در کاهش تلفات عیکوچک توز ی روگاههای اثرن •
 MV/LV عیفشرده توز   یپستها یطراح •
 ی باد  یروگاههای ن یحفاظت عموم یطراح •
 در شبکه  ی باد  یروگاههای توان ن رییاثرات تغ ی بررس •
 اتصال کوتاه   انیجر  ی محدود سازها اثر  •
 ع یانشعاب در شبکه توز نه ینقاط به نییتع •
 HVDC قیاز طر   یباد روگاهی انتقال توان ن یساز  هیشب •
 مان یکارخانه س ی کیهارمون یمدلساز  •
 پراکنده  داتیمحل نصب تول نهیبه  یابی مکان •
 مان یکارخانه س کی 6.3/63 پست   ونیاتوماس •
 پست انتقال  کی ونیاتوماس •
 مدل بازار برق زنجان ی بررس •
 زنجان  عیتلفات در شبکه توز بیضر  یمدلساز  •
 یی سا کیدر پ شهیب  اهیس یره¬ا یذخ  یتلمبه¬ا  روگاهیاثر ن ی بررس •
 ی برق باد  ی روگاههایکردن ن نیولتاژ گام و تماس در زم محاسبه •
 یحفاظت یشبکه در عملکرد رله¬ها  یکیاثرات هارمون  ی بررس •
 ییرجا دیشه روگاهی ن یانیجر   ی رله¬ها یحفاظت ی بررس •
 ی برق باد  یروگاههاین ن یصاعقه و زم حفاظت •
 در شبکه  یخازن یبانک¬ها  یزن دیکل  ی بررس •
 قدرت یدها یعملکرد کل سهیمقا •
 ستانسیدر حفاظت د CVT یقدرت بر رو   ستمیاغتشاش س  اثرات •
 و عملکرد آن در خطوط جبران شده ستانسیحفاظت د ی بررس •
 یحفاظت زاتیتجه  یدرت بر روق  یستمهای فرورزونانس در س  اثرات •
 در بازار برق  یبرق باد   روگاهین مدل  •
 مان یکارخانه س  یحفاظت ی رله¬ها یو هماهنگ  یصنعت زات یتجه حفاظت •



 

 شبکه  نانیاطم  تیدر قابل ی برق باد یروگاهها ی ن اثر  •
 قدرت  یترانسها لیفرانس یدر حفاظت د انیجر  یکهایهارمون اثر  •
 ی ر یدر اندازه گ CVTنوسان توان و اثر  ی بررس •
 قدرت  یترانسها لیفرانس یدر حفاظت د CTاشباع   اثر  •
 قدرت  یدر پستها یکیالکتر  زاتی کردن تجه نیزم یروشها •
 لیفرانس یدر حفاظت د CTاشباع   اثر  •
 روگاه یدر هنگام بروز اغتشاشات و خروج ن  ی فرکانس  یرله¬ها عملکرد •
 پروژه  یمحل اجرا ی تهایدر سا یکیالکتر  زاتیتست تجه  ی ه¬هایرو هیته •
 ی و پمپاژ آب به منظور کاهش توان مصرف نیتام کیاتومات کنترل  •
 توان شبکه تی فیو اثر آن در ک  یبرق باد ی روگاههای کارکرد ن ی بررس •
 ی برق باد یروگاهها یگسترده ن نیزم ستمیاثر صاعقه در س  ی بررس •
 ادیز  انیدر حفاظت جر  یباد  ینهایتورب  اثرات •
 در هنگام وصل مجدد  یباد  ی نهایاثرات تورب ی بررس •
 ی باد  ینهایتورب  ی بررس •
 ی ر یدر اندازه گ CVTنوسان توان و اثر  ی بررس •
 ه یبا در نظر گرفتن اثر سا  یدیخورش ی توان توسط سلولها  دیتول •
 ی دیو خورش یباد  یبیترک روگاهی ن ستمی س یطراح •
 ی باد  یروگاههایخطا در حضور ن  انیاثر جر  ی بررس •
 ی زلی و د یباد  یبیترک روگاهی ن ستمی س یطراح •
 ی باد  یروگاههاین ادیز  انیجر  حفاظت •
 ی باد یروگاههایتوان ن تی فیاغتشاشات باد در ک   اثر  •
 بست   - باز  یدهایبا در نظر گرفتن اثر کل  DG حفاظت •
 یمصارف خانگ ن یدر تام ید یخورش  یاز پانلها استفاده •
 شبکه ها  زیدر ر  یباد  ین¬ها یتورب کاربرد •
 ی کیهوشمند الکتر  یحفاظت شبکه ها ستمی انتقال اطالعات در س  یپروتوکلها •
 شبکه ها  زیدر ر کییفتئ ئلتا یاز سلولها استفاده •
 DC یشبکه ها زیر حفاظت •
 VSI یها  نورتر یشروع به کار ا یخطا صیتشخ •
 یدیخورش  یساختمان با استفاده از پنل ها یساز  مندهوش •
 ی دیخورش ی خطا در سلولها ی بررس •
 خطا در شبکه قدرت   انیجر  ی محدود سازها اثر  •
 شبکه با در نظر گرفتن اثر خروج خطوط  زیر حفاظت •
 پراکنده سنکرون  دیتول یخطا واحدها ان یبر جر  کیتحر  ستم یاثر گاورنر و س  ی بررس •



 

 ی دار یپا یپراکنده بر رو دیاثرات منابع تول  ی بررس •
 شبکه  یدار یپا  یاثرات خازن رو ی بررس •
 یکیالکتر   ساتیدر تاس  یدیخورش یاستفاده از پنلها نحوه •
 شبکه با در نظر گرفتن اثر خروج خطوط  زیر حفاظت •
 پراکنده سنکرون  دیتول یخطا واحدها ان یبر جر  کیتحر  ستم یاثر گاورنر و س  ی بررس •

 


