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 الت یتحص

 لیواحد اردب یدانشگاه آزاد اسالم برق قدرت یمهندس یکارشناس •
 لی واحد اردب یدانشگاه آزاد اسالم برق قدرت یمهندس ارشد یکارشناس •
 لیواحد اردب یدانشگاه آزاد اسالم برق قدرت یمهندس یتخصص یدکترا •

 فعالیت   سوابق

 صنعت عجم ت توان کشر  ر عاملیمد •
 ساختمان یسازمان نظام مهندس طراح و ناظر •
 یمات حفاظت فنیقات و تعلیز تحقکمر  برق یمنیو خدمات ا یمشاور حفاظت فن •

 ار کبهداشت 
 ده سما کام نور و دانشیو پ یآزاد اسالم یها دانشگاه مدرس دانشگاه •
 ی نظام مهندس یآمادگ یها مدرس دوره •
 ی ارشناس رسمک یآمادگ یها مدرس دوره •
 جان یآذربا یا ت برق منطقهکشر ی فشار قو یها بردار پست بهره •
 INECران یا یکترونکبرق و ال یته ملی مک TC81ته یمکعضو  •
 INECران یا یکترونکبرق و ال یته ملی مک TC64ته یمکعضو  •
 ی سازمان نظام مهندس  یمرکز  یشورا 22مبحث  یعضو ستاد اجرا •
 یسازمان نظام مهندس یمرکز  یشورا یبرق تأسیسات ستیچک ل نی کارگروه تدو عضو •

 مقاالت و کتب علمی 

 یبرق تأسیسات یا دوره یبازرس یو آموزش یر ی تصو ییکتاب راهنما •
 ها ساختمان یمراقبت و نگهدار  22بر مبحث  یلیتفص شرح •
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 اجرا  نیح یمنیا 12بر مبحث  یلیتفص شرح •
 یو صنعت  یساختمان یها  کارگاه یبرق تأسیساتدر  یمنیا هندبوک •
 و حفاظت در برابر صاعقه  یهمبند نگیارت  یها ستمیس یر یگ تست و اندازه ،یبازرس •

 مقاالت

( UPFCپارچه توان )یکننده پخش کنترل کستم قدرت با استفاده از ینوسانات س ییرایم •
 رم شب تاب کتم یبر الگور  یمبتن

  ییرایتاب جهت م  رم شبکتم ینه شده با الگور یبه UPFC یلیمک ننده تک نترلک یطراح •
 ستم قدرتینوسانات س

ستم قدرت توسط  ینوسانات س ییرایجهت م TCSCو  PSS ،SVCهماهنگ  یطراح •
 یکژنت ینه ساز یتم بهیالگور 

ستم قدرت با استفاده از  ینوسانات س ییرایجهت م TCSCو  PSSهماهنگ  یطراح •
 تاب  رم شبکتم یالگور 

با  ستم قدرت  یس یکینامید یدار یجهت بهبود پا STATCOMو  PSSهماهنگ  یطراح •
 FAو  PSO یبکیتم تر یاز الگور  استفاده

نه شده با  یبه ینوع فاز  PIDننده ک نترلکستم قدرت با استفاده از  یدارساز سیپا یطراح •
 رم شب تاب کتم یالگور 

تم  ینه شده با الگور یبه یمصنوع یه عصبکشب کمکستم قدرت به یدارساز سیپا یطراح •
 رم شب تاب ک

در   IPFCو  RFB یافته با هماهنگی د ساختار یستم قدرت تجدیس انس درکنترل بار فر ک •
 ندهکد پرایحضور منابع تول

تم  یشده توسط الگور  نهیبه FPIننده ک نترلکبا  TCPSو  TCSC ،SSSCرد کسه عملیمقا •
ICA عنوان  بهAGC 
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در   SSSC یانس با هماهنگکنترل بار فر کبه منظور  Fuzzy-PIننده ک نترلک یساز  نهیبه •
 ICAتم یتوسط الگور  DGبا حضور  یا هی ستم قدرت دو ناحیس

ب با کیدر تر  یرخطی ستم قدرت غیس LFC یبرا Anti-Windup PIننده کنترل ک یطراح •
Dish-Stirlingکنیو ل ی ا روگاه هستهی، ن HVDC 

پراکنده  دیمنابع تول  گریو د یدیستم حرارت خورشی، سین بادیحضور تورب تأثیر یبررس •
 افتهی  تجدید ساختارقدرت  ستمید سیار تولکنترل خودکدر 

• Designing Anti-Windup PI Controller for LFC of Nonlinear Power System 
Combined with DSTS of Nuclear Power Plant and HVDC Link 

 زمینه های تحقیقاتی 

 ..(و . GA ،PSO ،FA ،ICA ،ABC) یساز  نهیبه یها تمیالگور  •
 ی منطق فاز  یکننده ها کنترل •
 یمصنوع یعصب یشبکه ها یکننده ها کنترل •
 FOPID یکننده ها کنترل •
 ANFIS یکننده ها کنترل •
 غیرخطی  یکننده ها کنترل •
 FACTS یکننده ها کنترل •
 قدرت ستمیس یدارسازهایپا •
 افتهی ساختار  دیقدرت تجد یها ستمیس •
 ها شبکه زیو ر  یهوشمند انرژ  یها شبکه •
 وسته یپ به همقدرت  یها ستمیبار فرکانس در س کنترل •
 قدرت  ستمیس یدار یپا زیآنال •
 ر یپذ دیپراکنده و تجد دیتول یانرژ  منابع •



 

 

www.namatek.com 
 4 

 در کنترل بار فرکانس  FACTSحضور   تأثیر •
 MICRO GRIDو  SMART GRIDبار فرکانس در  کنترل •
 هوشمند یدر کنترل بار فرکانس شبکه ها PHEVو  EVحضور    تأثیر •
 قدرت یها ستمیو حفاظت س یفشار قو یها پست زاتیو تجه یبردار  بهره •
 ی برق تأسیسات یمنیا •
  ستمینگ و سیارت  یها ستمی، سیبرق تأسیسات یر یگ اجرا، تست و اندازه ،یطراح •

 حفاظت در برابر صاعقه  یها
 یبرق تأسیسات یو بازرس تست •

 اجرایی های  پروژه

 انبار نفت شهرستان خلخال  نیزم یالکترودها یر یتست و اندازه گ •
 انبار نفت شهرستان پارس آباد نیزم یالکترودها یر یو اندازه گ تست •
 شهرستان خلخال  یر یگ سوخت یها گاهیجا نیزم یالکترودها یر یو اندازه گ تست •
 شهرستان کوثر  یر یگ سوخت یها گاهیجا نیزم یالکترودها یر یو اندازه گ تست •
 شهرستان پارس آباد یر یگ سوخت یها گاهیجا نیزم یالکترودها یر یو اندازه گ تست •
 پل معلق شهرستان خلخال  صاعقه گیرو  یهمبند ستمیس یو اجرا مشاوره •
 شن و ماسه دیتول یها کارگاه یو بازرس تست •
 صنعت سازان خلخال  لیکارخانه پروف تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 خودرو  رانیا ی ندگینما تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 بخش خورش رستم ییمدارس روستا تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 صنعت  دیکارخانه سع تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 یبرق یها جیپک دیکارخانه تول تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 نده یمواد شو دیکارگاه تول  تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
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 کارخانه کود وطن تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 تیشرکت پرل  تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 ادورا طب  تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 یا  شهیمصنوعات ش دیکارگاه تول  تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 کارخانه خلخال فوم  تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 ن یار  وریخوراک دام و ط دیکارگاه تول  تأسیساتو اصالح  یبازرس تست، •
 کارخانه نئوپان خلخال  نیزم ستمیو س یبرق تأسیسات یو بازرس تست •
 ی س یپ وی یها لیپروف دیکارخانه تول نیزم ستمیو س یبرق تأسیسات یو بازرس تست •
 کارخانه چرم نگار  نیزم ستمیو س یبرق تأسیسات یو بازرس تست •
 تات طب نیزم ستمیو س یبرق تأسیسات یو بازرس تست •
 دو جداره شهیش یکارخانه تول نیزم ستمیو س یبرق تأسیسات یو بازرس تست •
 صنعت دیکارخانه سع نیزم ستمیو س یبرق تأسیسات یو بازرس تست •
 هرو چرم  نیزم ستمیو س یبرق تأسیسات یو بازرس تست •
 آدورا طب  نیزم ستمیو س یبرق تأسیسات یو بازرس تست •

 های آموزشی برگزارشده   دوره

 ساعت  12  فانکشن تستر یتوسط دستگاه مالت یبرق تأسیسات لیتست و تحو  •
 ساعت  9 هیقوه قضائ یآزمون کارشناس رسم یآمادگ دوره •
 ساعت 3 یبرق تأسیسات یمنینامه ا نییو آ 12بر مبحث  یمرور  •
 ساعت  3 نگینامه ارت نییو آ 13تناقضات و نکات مشترک مبحث  یبررس •
 ساعت 3 یتک خط  یها نقشه کدگذاری ،یفشار قو یها از پست یبردار  بهره •
 ساعت  8 یبرق تأسیسات یا دوره ی، بازرس22بر مبحث  یز یگر  •
 ساعت  6 برق تأسیسات یبازرس •
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 ساعت  6 ها از ساختمان یو نگهدار  مراقبت •
 ساعت  10 یر یاندازه گ زاتی با تجه آشنایی •
 ساعت  20 در برابر صاعقه و حفاظت یهمبند  نگیارت یها ستمیس لیو تحو  تست •
 ساعت  6 ها در ساختمان یاصل یتا عمل همبند طرح •
 ساعت  10 یبرق تأسیساتاجرا و نظارت در  یها چالش •
 ساعت  20 یمخابرات یها تیسا یبرق تأسیساتو  نیزم ستمیس یو بازرس تست •


