
  برق مهندسی دانشکده    
  برنامه سمینارهاي کارشناسی ارشد

 (A) قدرت گروه 

  207 کالس  : مکان    27/08/92مورخ شنبه       دوروز     
  شروع ساعت  استاد داور  استاد راهنما  ارائه دهنده  عنوان سمینار

  10  دکتر جمالی  مهندس کاظمی  پوریا مهدوي پور وحدتی   نظریه آشوب در سیستم قدرت
  10.30  مهندس کاظمی  دکتر جمالی   سیاوش رنجبر  بررسی روش هاي نوین حفاظت ریز شبکه ها

  11  دکتر جمالی  مهندس کاظمی  مجتبی رحمانی  شده تسویه چند منظوره بازار توان راکتیو در سیستم هاي قدرت تجدید ساختار
  11.30  مهندس کاظمی  دکتر جمالی  توحید حسنی   پراکنده روش هاي استفاده از محدود کننده هاي جریان در هماهنگی حفاظتی تولید

  13  –  12استراحت 
  13  دکتر شوالیی  دکتر عرب خابوري  فرزاد ایرجی  کنترل پیش بین در موتورهاي سنکرون مغناطیس دائم

  13.30  ابوريدکتر عرب خ  دکتر شوالیی  حسین کاظمی قدس  بررسی خطا ها در ژنراتورهاي سنکرون و نحوه ي مقابله با آن ها
  14  دکتر شوالیی  دکتر جلیلیان  امین بیرامی   بررسی روش هاي نوین کنترل مبدل هاي به کاررفته در تغذیه الکتریکی سیستم هاي ریلی

  14.30  دکتر جلیلیان  دکتر شوالیی  رضا زحمتکش  سیستم تعلیق مغناطیسی 
ده از طریـق بهبـود همـاهنگی کلیـد     بهبود قابلیت اطمینان سیستم توزیع با حضور منابع تولید پراکن

  بازبست و فیوز
  دکتر جلیلیان  خلیل کبیریان دهکردي 

  15  مهندس کاظمی  دکتر جمالی

توزیع بهینه توان راکتیو در شبکه هاي هوشمند رویت پذیر با استفاده از الگوریتمهاي مبتنی بر روشهاي 
  یادگیري جهت تصمیم گیري محلی

  15.30  جلیلیان دکتر  مهندس کاظمی  جواد انصاري

    
  
  
  
  

  



  برق مهندسی دانشکده
  برنامه سمینارهاي کارشناسی ارشد

 (B)گروه  قدرت 

  209: مکان     27/08/92مورخ شنبه       دوروز     
  شروع ساعت  استاد داور  استاد راهنما  ارائه دهنده  عنوان سمینار

  8  دکتر عرب خابوري  تردکتر کالن  رحمت اهللا نصرالهی   خود ترمیمی در شبکه هاي هوشمند
  8.30  دکتر کالنتر  دکتر عرب خابوري  حامد کیانی سوادکوهی  کاهش آلودگی صوتی موتور القایی تغذیه شده با مبدل توسط روش مدوالسیون پهناي باند تصادفی

  9  دکتر عرب خابوري  دکتر کالنتر  حامد الیاسی   پیاده سازي الگوریتم هاي حل مساله کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه هاي هوشمند
  9.30  دکتر کالنتر  دکتر عرب خابوري  حمیدرضا غفاري  روش مدوالسیون پهناي پالس بردار فضایی هیبرید به منظور کاهش اعوجاج در اینورتر سه فاز

  10  دکتر شوالیی  دکتر کالنتر  سعید امینی   بررسی تاثیر ذخیره سازه انرژي در مدیریت شبکه هاي هوشمند 
  10.30  دکتر کالنتر  دکتر شوالیی  حمید صیاد  بررسی کوره قوس جریان متناوب و مباحث مربوط به آن 

  11  دکتر شوالیی  دکتر کالنتر  زهرا شیروي خوزانی  کنترل ولتاژ در شبکه هاي هوشمند
  11.30  تردکتر کالن  دکتر شوالیی  امین یگانه بروجنی  تجزیه و تحلیل ساختار ترانسفورهاي الکترونیک قدرت

  13  –  12استراحت 
  13  مهندس کاظمی  دکتر شایانفر  رامین افروزي  روشهاي کنترل فرکانس و ولتاژ در ریزشبکه ها در حالت جزیره اي و گذرا

  13.30  دکتر شایانفر  ندس کاظمیمه  محمد جواد میرزایی  برنامه ریزي بهینه شارژ خودروهاي الکتریکی هیبرید قابل اتصال به شبکه به منظور بهبود وضعیت شبکه توزیع
  14  مهندس کاظمی  دکتر شایانفر  محمد اکبر زاده   مدیریت سمت تقاضا در شبکه هوشمند

  14.30  دکتر جمالی  مهندس کاظمی، دکتر شایانفر  عباس کچویی  کنترل ولتاژ و توان راکتیو در ریز شبکه ها
  15  دکتر شایانفر  دکتر جمالی  نوید رضا رفیع  ژي الکتریکی خاص   محل یابی خطا در سیستم هاي توزیع انر

  15.30  دکتر جمالی  دکتر شایانفر  مبین نادري  پایداري و کنترل ریز شبکه ها طی جزیره شدن غیر عمدي
  16  دکتر شایانفر  دکتر جمالی  حسین رضایی فرشه  روشهاي هماهنگی حفاظتی شبکه هاي توزیع با منابع تولید پراکنده

  . حضور کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در جلسات الزامی است .الزامی است) داور(شده در روز سمینار به مدیر جلسه  ارائه گزارش صحافی


