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Control ", AUPEC2002, Monash University, Melbourne Australia, September 2002. 

[13] Joorabian, M.,S.M.A.Taleghani Asl, M.Monadi, S.Amin Marashi, “Design and Implementation of ANN-Based 

Fault Locator for EHV Transmission Lines", IPEC2003, Singapore, 2003. 

[14] Joorabian, M.,M.Monadi, “ANFIS Based Fault Location for EHV Transmission Lines ", AUPEC2005 – 

Australia, September 2005. 

[15] Joorabian, M.,A.Zabehi, M.Mousavi, “Design and Manufacturing of Steam Turbine Generator Instrumentation 

for Vibration Monitoring ", AUPEC2005 – Australia, September 2005. 

[16] Mirzayee,M, and Joorabian, M., “Evaluation of Secondary Slot Effects on Performance of High-Speed Linear 

Induction Motors Using a Quasi Three-Dimensional Space Harmonic Method ", The sixth International 

Conference on Power Electronics and Drive systems (PEDS 2005), Malaysia, November 2005. 

[17] Mirzayee,M, and Joorabian, M., Bahrami,H Zabihi,Z “A Novel Flux-Reversal Axial Flux Generator For High 

Speed Applications ", The sixth International Conference on Power Electronics and Drive systems (PEDS 2005), 

Malaysia, November 2005. 

 



 نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران،، "شبکه های عصبی مصنوعی شبکه توزیع با استفادهتعیین محل دقیق خطا در " محمود جورابیان [29]

 .2691صنعت آب وبرق، تهران،  ،دانشگاه

 - "عصبی-شبکه فازی 8پیش بینی بار مصرف روزانه استان خوزستان با استفاده از " سعیداله مرتضوی، پیمان نادریمود جورابیان، مح [28]

 .2692های آن خرداد  های فازی و کاربرد سومین همایش مجموعه

 - "های عصبی مصنوعی از شبکهطراحی رله وصل مجدد تکفاز تطبیقی با استفاده  " امید سروری،ایمان سروریمحمود جورابیان،  [51]

 .PSC2003المللی برق ایران  کنفرانس بین

و مقایسه  های عصبی مصنوعی انتقال با استفاده از الگوریتمشبکه وطسازی حفاظت دیستانس خط شبیه " عباس کیانیمحمود جورابیان،  [52]

 .زنجان 2691کنفرانس مهندسی برق ایران اردیبهشت  - " نتایج آن با الگوریتمهای متداول

طراحی فیلترهای هارمونیکی بر اساس تصحیح ضریب قدرتبرای  "سید قدرت اله سیف السادات، محمد زمانی محمود جورابیان،  [55]

 .تهران2691آبان ( PSC2005)المللی برق  بیستمین کنفرانس بین - " HVDCهای  مبدل

 ر تطبیقی بازگشتی جهت بدست آوردن مولفه های هارمونیکیاستفاده از یک فیلت " ایمان سعدی نژاد،  منصور محسنیمحمود جورابیان،  [56]

 .امیرکبیر تهراندانشگاه صنعتی  2692کنفرانس مهندسی برق ایران اردیبهشت  - "

[24] Mirzayee,M, Joorabian, M., andHamid A. Toliyat, “A Combined Method for Analysis of High Speed Linear 

Induction Machines", The 12
th
 Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2006), 

Miami, Florida, USA, April 30
th
 – May 3

rd
 2006. 

[25] Joorabian, M, M.Razzaz, M.Ebadi, M.Moghaddasian, “Damping Sub-Synchronous Oscillations of Power 

System using ANN-Based Controlled SVC", 11th International Conference on Optimization of Electrical and 

Electronic Equipment (OPTIM'08), May 22-24, 2008, Brasov, Romania. 

[26] Joorabian, M, M.Razzaz, M.Ebadi, M.Moghaddasian, “Employing fuzzy logic in damping power system 

oscillations using SVC", Second International Conference on Electrical Engineering, 2008, ICEE 2008. 25-26 

March 2008. 

[27] Mahmood Joorabian, M.Saniei, H.Sepahvand, “Locating and Parameters Setting of TCSC for Congestion 

Management in Deregulated Electricity Market", 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and 

Applications -ICIEA 2011. 

[28] Mazdak Ebadi, Mahmood Joorabian, “A New Selective Harmonic Elimination Method for Wind Farm Using 

Permanent Magnet Synchronous Generator, Under Wind Speed Change", International Aegean Conference on 

Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP 2011), Bahcesehir University, Istanbul, Turkey,2011. 

 

ای خوزستان ¬سازی هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه بهینه» فرامرزشادفر -آرشغالمزاده-محمودجورابیان -شوشتری رضاتوکلی علی [58]

 2698-پژوهشگاه نیرو تهران -ین کنفرانس بین المللی برقت و پنجمبیس،«NSGA-IIبوسیله الگوریتم

همایش ملی انرژی در ، «های آموزشی مناطق گرمسیر مدیریت انرژی در ساختمان» ,سامان درویش کرمانی, فرد علی علی, محمود جورابیان [61]

 .دانشگاه آزاد اسالمی -اهواز -2111ایران  

همایش ملی انرژی ، «سیستم های نوین بهینه سازی و مدیریت انرژی در ساختمان» ,انیمسامان درویش کر, فرد علی علی, محمود جورابیان [62]

 .دانشگاه آزاد اسالمی -اهواز -2111در ایران  

تشخیص احساسات از روی سیگنالهای مغزی با  " ,ماشااهلل عباسی دزفولی , عبدالنبی انصاری اصل , کریم انصاری اصل , محمود جورابیان  [65]

 .2698 -سومین کنفرانس داده کاوی ایران تهران-" که عصبی مصنوعیاستفاده از شب



به منظور کاهش اتالف توان در نقطه عملکرد با توان ماکزیممدر , همراه با کنترلر فازیMPPT" ,محمود جورابیان, محمد کاظم شیرازی  [66]

 .2699-دانشگاه شهید چمران -اهواز -اولین کنفرانس سراسری اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی-"های فتوولتائیک سیستم

اولین ، «های عصبی مصنوعی های مراکز آموزشی بوسیله شبکهBEMSهای یادگیردر  سازی هسته پیاده»فرد علی علی, محمود جورابیان  [61]

 .2699-دانشگاه شهید چمران -اهواز -کنفرانس سراسری اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعیین الگوی بهینه تولید " مستوره شایگان, عبدالصمد رئیس پور, محمدرضا آقامحمدی, د جورابیانمحمو, محسن صنیعی, مصطفی فالحی [62]

 .2699-دانشگاه علم و صنعت ایرانهفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران -" توان اکتیو به منظور بهبود پایداری ولتاژ

بهبود عملکرد سیستم کنترل اتوماتیک فرکانس شبکه در نیروگاه  " ,مجتبی پیشوایی, محمود جورابیان, همایون مشگین کلک, فربد لرکی [63]

 .2699-دانشگاه علم و صنعت ایرانهفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران -" SMESهای حرارتی با استفاده از 

تولید  برنامه ریزی" , مستوره شایگان-عبدالصمد رییس پور-محمدرضا آقامحمدی-محمود جورابیان -محسن صنیعی -مصطفی فالحی [63]

 .2693-اولین کنفرانس نیروگاههای برق-"به منظور بهبود پایداری ولتاژ, های کشور توان اکتیو نیروگاه

سومین کنفرانس تخصصی حفاضت و -"حفاظت شبکه متصل به تولید پراکنده" ,احسان غریب رضا-محمد یوسفی کیا-محمود جورابیان [69]

 .صنعت ایراندانشگاه علم و  -(PSPC2008) کنترل سیستمهای قدرت

از  Defectomat-Sتوسعه کارآیی دستگاه " ,سعید مرادی -محسن واحدیان  -امین ذبیحی نژاد-افضالنبهروز  -محمود جورابیان [68]

 .دانشگاه شهید چمران اهواز -93اسفند  21-26 - 93سمپوزیم فوالد -"های برگشتی طریق مدلسازی عیوب و تجزیه و تحلیل سیگنال

 

[40] M ahmood Joorabian-Davar Mirabbasi, “Voltage Flicker Compensation using STATCOM ", IEEE Conference 

on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2009) ,2009. 

[41] M.A. Zamani-M. Moghaddasian, M. Joorabian, S.Gh. Seifossadat-A. Yazdani, “C-Type Filter Design Based on 

Power-Factor Correction for 12-pulse HVDC Converters", The 34
th
  Annual Conference of the IEEE Industrial 

Electronics Society, (IEEE IECON 2008). 

[42] M. Joorabian- N.F.Ramandi-M. Ebadi, “Optimal Location of StaticVAR Compensator (SVC) Based 

on Small Signal Stability of Power System ", IEEE International Conference On Power andEnergy 

2008, (PECon 2008). 

[43] I.Sadinezhad-M. Joorabian, “A New Adaptive Hybrid Neural Network and Fuzzy Logic Based Fault 

Classification Approach for Transmission Lines Protection", IEEE International Conference On Power 

andEnergy 2008, (PECon 2008). 

[44] I.Sadinezhad-M. Joorabian, “A New Adaptive Hybrid Neural Network and Fuzzy Logic Based Fault 

Classification Approach for Transmission Lines Protection", IEEE International Conference On Power 

andEnergy 2008, (PECon 2008). 

[45] I.Sadinezhad, M. Joorabian, A. Nowbakht, “A Novel Adaptive Power Systems Frequency Estimation 

Algorithm Based on Complex Artificial Neural Network ", IEEE International Conference On Power 

andEnergy 2008, (PECon 2008). 

[46] I. Sadinezhad- M. Joorabian- S. Mortazavi, “Neural Network Two-terminal Approach for Fault 

Location in Transmission Line Distance Protection ", PSC2007, Tehran, Iran, 2007. 

[47] I.Sadinezhad, M. Joorabian, A. Nowbakht, “Using Complex Adaline for the Direct Symmetrical 

Components Estimation", The 33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 

(IEEE IECON 2007). 



[48] M.Mohsani-M.Zamani-Joorabian, M, A. Nowbakht, “Harmonic Components Identification through 

the Adaline with Fuzzy Learning Parameter ", The 33rd Annual Conference of the IEEE Industrial 

Electronics Society, (IEEE IECON 2007). 

[49] Joorabian, M., M.Mohsani and. A.Saghdinajad, “A New FIS-ADALINE Structure for Fast and 

Accurate Harmonic Component Tracking ", International Conference on Power and Energy System, 

(AsiaPES 2007). 

[50] Joorabian, M., M.Mohsani and. A.Saghdinajad, “An Algorithm to Design Harmonic Filters Based on 

Power Factor Correction for HVDC Systems ", ICIT 2006, India, 2006. 

[51] Joorabian, M., M.Mohsani and. A.Saghdinajad, “Low Voltage Ride Through Capability Enhancement 

in Wind Farms by UPQC BasedFuzzy Controlle", 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems, Islamic 

Azad University, Qazvin, 2013, Iran. 

[52] Joorabian, M., H.Sapahvand and. M.Sanighi, “Optimal Locating and Sizing of TCPST for Congestion 

Management in Deregulated Electricity Markets", UPEC 2011, University of Soest, Germany, 2011. 

[53] Joorabian, M., M.Abadi, “A New Selective Harmonic Elimination Method for Wind Farm Using 

Permanent Magnet Synchronous Generator, Under Wind Speed Change", international Aegean 

Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP 2011), 2011. 

[54] Joorabian, A., Razaei, “Optimal Placement of Multi-Type FACTS Devices in Power Systems Using 

Evolution Strategies", The 5th International Power Engineering and Optimization Conference 

(PEOCO2011), 2011. 

[55] A. Tavakoli, M. Joorabian, “RELIABILITY AND CONGESTION EFFECTS ON EMBEDDED 

COST OF TRANSMISSION SERVICES", Global Conference on Power Control and Optimization, 

2010, Malaysia. 

[56] M. Joorabian, S,Safosadat, M. Ramazani “Droop Based Control of Parallel connected Three Phase 

Inverters Using Modified Droop Method", 20th Australasian Universities Power Engineering 
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-Optimal Allocation and sizing of FACTS Devices Based Non" ,محمود جورابیان, الهه استاد آقایی, نژاد مجید آریا [23]

dominated SortingGenetic Algorithm II"-2685 -تهران-پژوهشگاه نیرو -نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران. 

 بیست-" SMESای با استفاده از  پایداری گذرای شبکه قدرت چند ناحیه افزایش" ,محمود جورابیان, همایون مشگین کلک, فربد لرکی [29]

 .تهران-پژوهشگاه نیرو -(PSC2008)المللی برق  کنفرانس بین و سومین

 Optimal Selection of Conductors Using Colonial Selection Algorithm" ,احسان افضالن ,جورابیانمحمود  [28]

(CSA) forproductivity Improvement Radial Distribution Systems "- بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق

(PSC2013)- تهران-پژوهشگاه نیرو. 

-" Laplace Transform Application to Model and Analysis of D-STATCOM " ,جورابیانمحمود , احسان افضالن [31]

 .تهران-ه نیروپژوهشگا -(PSC2013)بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق 

 Voltage Dip Mitigation in Wind Farms by UPQC Based on" ,محمود جورابیان , الهه استاد آقایی, مجید آریانژاد  [32]

Cuckoo Search Neuro FuzzyController "-ن کنفرانس بین المللی برق بیست و هشتمی(PSC2013)- تهران-پژوهشگاه نیرو. 
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-" Grid Integration of Wind Farms by UPQC Based Neural Network"مرتضی رزاز ,محمود جورابیان , مجید آریانژاد  [35]

 .تهران-پژوهشگاه نیرو -(PSC2013)هشتمین کنفرانس بین المللی برق بیست و 

اولین همایش -" UPFCهای دیستانس در حضور  تنظیم و هماهنگی تطبیقی رله " ,محمود جورابیان , صفاریانعلیرضا , احسان شایانی  [36]

 .2685 -بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج -ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران

 Studding Two Indices of Voltage Stability in" وحید دواتگران, محمود جورابیان , سعیداله مرتضوی, محمد خلیفه [31]

Reliability Constrained UnitCommitment in a Day-ahead Market "-بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران- 

ICEE2013- 2685 -مشهد -دانشگاه فردوسی مشهد. 

در جبران ساز سنکرون استاتیک توزیع به منظور ( UCES)بکارگیری ذخیره انرژی اَبرخازنی  "میالد همتیان لرکی , محمود جورابیان  [32]

هیجدهمین کنفرانس شبکه های -" توان بادی( DSTATCOM)کنترل توان ریزشبکه در لحظه گذار به مد جزیره و تغییرات شدید 

 .2685 –کرمانشاه - رکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاهش - EPDC2013 - توزیع نیروی برق

-" طراحی نرم افزار تخصصی پخش بار برای حل انواع شبکه های انتقال و توزیع ", محمود جورابیان ,گهرشناسان خراسانیپوریا  [33]

 .2685 –کرمانشاه - شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه - EPDC2013 - هیجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

یک روش جدید پخش بار برای حل بهینه شبکه های توزیع در حضور ", محمود جورابیان ,سعیداله مرتضوی,گهرشناسان خراسانیپوریا  [33]

 - شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه - EPDC2013 - هیجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق-" تولیدات پراکنده

 .2685 –نشاهکرما

پنجمین -"ها جهت طراحی و تصحیح میترها در نیروگاه, ها کاربرد تئوری معتبرسازی و تلفیق داده", محمود جورابیان ,ماندرویش کرمانیسا [39]

 .2682 –اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز - EPGC2013 - کنفرانس ملی نیروگاه های برق

: مورد مطالعه, آنالیز کیفیت توان نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه"بنی ¬صادقامانیو  محسنارفاق,محمود جورابیان ,سفید گر دزفولیعلی [38]

- دانشگاه شهید چمران اهواز - EPGC2013 - پنجمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق-"دانشگاه شهید چمران اهواز 51kWروگاه نی

 .2682 –اهواز 

برنامهریزی به مدارآوردن نیروگاهها همزمان با بهینه سازی پایداری "وحید دواتگران, محمود جورابیان , سعیداله مرتضوی, محمد خلیفه [31]

اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز - EPGC2013 - پنجمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق-"ولتاژ در سیستمهای تجدید ساختار یافته

– 2682. 

 Design and Performance"فاطمهاسدی منشو  سیدمحمدرضانوری, زاده میناکرمی,مسعودآرمیده, محمود جورابیان , امیررستمی [32]

of an Automatic Solar Tracker Using GPS and Tilt Angle Measurement"-پنجمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق 

- EPGC2013 - 2682 –اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز. 

اولین کنگره بین المللی پدیده گرد و غبار و -"پدیده گرد و غبار و اثرات آن بر صنعت برق خوزستان", محمود جورابیان , احمدحبیبیان [35]

 .2681 –اهواز -دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین -مقابله با آثار زیانبار آن

در بازار  TCSC مدیریت تراکم به وسیله جایابی بهینه"محسنصنیعی, محمدصادقجوادی اصطهباناتی,محمود جورابیان , سعیدهرنگین کمان [36]

 -سومین کنفرانس سراسری اصالح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی-"تجدید ساختار شده با در نظر گرفتن منحنی تداوم بار ساالنه

 .2681 –اهواز -دانشگاه شهید چمران اهواز
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های عمیق وطوالنی و  Voltage sag , Voltage swell سازی برای جبران DVR آنالیز و طراحی", محمود جورابیان , اسماعیلحامدی [31]

دانشگاه  -سومین کنفرانس سراسری اصالح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی-"هارمونیک ها با استفاده از کنترل غیرخطی هیسترزیس

 .2681 –اهواز -شهید چمران اهواز

سومین -"UPQC بهبود پایداری گذرای نیروگاه بادی و جبرانسازی فرورفتگی ولتاژ بوسیله"مرتضیرزاز,محمود جورابیان , مجیدآریانژاد [32]

 .2681 –اهواز -دانشگاه شهید چمران اهواز -ینه سازی مصرف انرژی الکتریکیکنفرانس سراسری اصالح و به

دومین -" هینه سازی نیروگاه ها با استفاده از تئوری معتبر سازی و تلفیق دادهب "مرتضیرزاز,محمود جورابیان ,  ساماندرویش کرمانی [33]

 .2698 –اهواز -دانشگاه شهید چمران اهواز - کنفرانس سراسری اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

دومین کنفرانس -"لتاییک یکصد کیلو وات و بررسی فنی و اقتصادی آنتولید پراکنده با نیروگاه فتوو"عبدالمجیدحسنی ,محمود جورابیان  [33]

 .2698 –اهواز -دانشگاه شهید چمران اهواز - سراسری اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

برای کاهش فرورفتگی ولتاژ ناشی از انواع اتصال کوتاه براساس الگوریتم  DVR شبیه سازی"بهادرقاسمی,محمود جورابیان ,اسماعیلحامدی [39]

 .2698 –اهواز -ید چمران اهوازدانشگاه شه - دومین کنفرانس سراسری اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی-" dqo کنترلی

های توسعه شبکه قدرت و  ارزیابی طرح"محسنصنیعی, محمدصادقجوادی اصطهباناتی - هنگامهبصری - رضاکیانی نژاد - محمود جورابیان [38]

 - دومین کنفرانس سراسری اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی-"یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده با رویکرد مکان آنالیز اقتصادی آنها

 .2698 –اهواز -دانشگاه شهید چمران اهواز

 رفع تراکم و کاهش هزینه در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته با استفاده از ادوات "حامدسپهوند, محسنصنیعی -محمود جورابیان [91]

FACTS"-2698 –اهواز -مران اهوازدانشگاه شهید چ - دومین کنفرانس سراسری اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی. 

تشخیص خطای حلقه استاتور  "مهردادحیدری ارجلو, سعیدالهمرتضوی -محمود جورابیان -سیدقدرت الهسیف السادات -احسانغریب رضا [92]

 –اهواز -دانشگاه شهید چمران اهواز - دومین کنفرانس سراسری اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی-"موجکژنراتور بادی بوسیله تئوری 

2698. 

زی هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقهای خوزستان بهینهسا"فرامرزشادفر -آرشغالم زاده,محمود جورابیان , رضاتوکلی شوشتری علی [95]

 .تهران-پژوهشگاه نیرو -(PSC2010)بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق -" NSGA-II بوسیله الگوریتم

بیست -" ای خوزستان محاسبه هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه"امیدسروری -فرامرزشادفر,شوشتریرضاتوکلی  علی,محمود جورابیان  [96]

 .تهران-پژوهشگاه نیرو -(PSC2009)کنفرانس بین المللی برق  چهارمینو 

 اولین-"جریان Ripple به منظور کاهش DC افزار درایو الکتروموتورهای طراحی نرم"محسنواحدیان ,ذبیحی نژاد  امین -محمود جورابیان [91]

 .2699 –اهواز -دانشگاه شهید چمران اهواز -کنفرانس سراسری اصالح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی
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 : مقاطع تحصیالت تکمیلی های دانشجویی نامه پایانتعدادی از  .7

 تاریخ نقش دانشگاه مقطع عنوان ردیف

  استاد مشاور   بکه های عصبی مصنوعیطراحی خطایاب دقیق شبکه توزیع با استفاده از ش 2

  استاد مشاور   کنترل توان راکتیو و ولتاژ در شبکه های  قدرت با استفاده از روشهای هوشمند 5

6 
ارایه روش نوین در پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از ترکیب شبکه های 

 عصبی پرسپترون
  استاد مشاور  

     استفاده از ترکیب شبکه های عصبی و فازیپیش بینی کوتاه مدت بار با  1

  استاد راهنما   مدل سازی کوره های قوس الکتریکی 2

  استاد راهنما   تخمین هارمانیکها در سیستمهای قدرت به کمک تکنیکهای هوش مصنوعی 3

  استاد راهنما   تخمین روند سیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 3

  استاد راهنما   با استفاده از شبکه عصبیرسوب پیش بینی بار کل  9

  استاد راهنما   روشهای مختلف ین ضریب مقاومت در کارون بزرگ باتخم 8

21 
هاي خوزستان بر پايداري ديناميكي ولتاژ و سطح  تاثير تراكم توليد نيروگاه

 اتصال كوتاه شبكه سراسري
  

 استاد راهنما

 

22 
ژ شبكه خوزستان و استفاده از شبكه عصبي حليل ديناميكي پايداري ولتا

 در تشخيص فروپاشي ولتاژ
  

 استاد راهنما

 

25 
ها جهت بهبود پروفيل  كاربرد فيلترهاي الكتيو در جبرانسازي هارمونيك

 ولتاژ و كيفيت توان
  

 استاد راهنما

 

26 
هاي توزيع با حضور توليدات پراكنده  بهبود تنظيم ولتاژ در سيستم

(DGS) 
  

 تاد راهنمااس
 

  استاد راهنما   هاي فتوولتابيك يافتن نقطه كار با حداكثر توان خروجي در سيستم 21

  استاد راهنما   کاربرد تصميم گيری چند معياره فرزی در مدیریت روسازی 22

  استاد راهنما   (مشترگ) مدت به روش هوشمند بينی بار الكتریكی کوتاه پيش 23

23 
های هارمونیک غیر فعال برای حذف فیلترهای  زی پارامترهایو شبیه سا طراحی

 (مشترگ) HVDC سیستم
  

 استاد راهنما
 

29 
به شبکه با اينورترهای چندسطحی با قابلیت  DG اتصال منابع

 جبرانسازی جريان های هارمونیکی بار
  

 استاد راهنما

 2686 دکتری

28 

های هوشمند با نقاط اتصال  ای در ريزشبکه حالت جزيره تشخیص

های ترکیبی غیرفعال،  مختلف با استفاده از روش های چندگانه به شبکه

 فعال و بر پايه ارتباطی

  

استاد راهنما 

 دکتری
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 : المللی عضویت در مجامع داخلی و بین .8

 تا تاریخ از تاریخ نوع عضویت رکشو شرح ردیف

 کنونتا 2632  ایران عضو شورای آموزشی اداری وپژوهشی دانشکده مهندسی دردانشگاه شهید چمران اهواز 2

 تاکنون 2633  ایران ت تحریریه مجله فنی مهندسی دانشکده مهندسی دردانشگاه شهید چمران اهوازأعضو هی 5

 تاکنون 2633  ایران مان آب و برق خوزستانکمیته مرکزی تحقیقات برق سازعضو  6

 تاکنون 2691  ایران ت تحقیقات شرکت توزیع برق خوزستانأعضو هی 1

 تاکنون   آمریکا IEEEعضو مجمع بین المللی  2

 تاکنون   ایران IAEEEعضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران  3

 تاکنون   ایران کترونیک ایرانعضو هیأت مدیره مرکزی انجمن مهندسین برق و ال 3

 تاکنون   ایران شاخه خوزستان-عضو هیأت مدیره و رییس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران 9

    ایران دانشگاه اصفهان –مهندسی برق سیستمهای هوشمند درعلمی پژوهشی  مجلهعضو هیات تحریریه  8

 تا کنون 2693  ایران عضو هیئت ممیزه دانشگاه شهید چمران اهواز 21

 تاکنون    های مختلف داخلی و خارجی علمی کنفرانس های کمیتهعضو 22

    ایران 2698تا  99های  سازی و اصالح الگوی مصرف در سال های بهینه ریاست کنفرانس 25

    ایران 2682های برق در سال  ست پنجمین کنفرانس نیروگاهریا 26

http://rms.scu.ac.ir/Public/Journals/default.aspx?ID=2242


 

 : افتخارات .9

  شرح ردیف

  2698تا  2692های  در سال بار متوالی به عنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش در دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب نُه 2

  ، تحقیقات و فناوریدر جشنواره پژوهش و فناوری، وزارت علوم 2692پژوهشگر برتر سال  5

  و دریافت لوح افتخار از ریاست جمهوری 2682سال در استاد نمونه کشوری  6

  2685نویسنده کتاب برتر صنعت برق کشور در سال  1

  2686نویسنده کتاب برتر صنعت برق کشور در سال  

   

 

 :بداعات و اختراعات ا .11

 بتشماره ث تاریخ ثبت کننده سازمان ثبت شرح ردیف

 رطراحی و ساخت نمایشگر ارتعاشات مکانیکی ژنراتورهای توربین بخا 2
های  سازمان پژوهش

 علمی و صنعتی ایران
51/25/2691 61693 

 61693 51/25/2691 سازمان ثبت اسناد کشور سیستم هوشمند خطایاب دقیق خطوط انتقال فشارقوی 5

6 
هسته آهنی برای طراحی و ساخت ژنراتور شار محوری دور پایین بدون 

 مصارف توربین بادی

 سازمان ثبت اسناد کشور
3/6/2692 62216 

1 
سیستم فولومتر فرامتری در یک سیکل بسته الکترومغناطیسی و کامالَ 

 هارومونی شده

 سازمان ثبت اسناد کشور
53/5/2692 61896 

2 
سیستم دیجیتالی کنترل ولتاژهای نوسان ساز ژنراتور در یک شبکه 

 نامحدود

 سازمان ثبت اسناد کشور
53/5/2692 61895 

 سنج و سنسور شتاب GPSترکر نیروگاه خورشیدی با استفاده از  3
های  سازمان پژوهش

 علمی و صنعتی ایران
2686 8615892 

 



 

 : یا درحال انجام های تحقیقاتی و اجرایی انجام شده پروژه .11

 وضعیت تاریخ اجرا سمت کارفرما عنوان ردیف

2 
خازنهای سری جهت بهره برداری مطلوبتر از خطوط انتقال کاربرد 

 فشارقوی
 یافته پایان  مجری طرح زدانشگاه شهید چمران اهوا

5 
کلیو ولت استان  111طراحی و ساخت خطایاب دقیق خطوط انتقال 

 خوزستان
 یافته پایان  مجری طرح ای خوزستان برق منطقه

6 
 66و  51قی مقرهای میخی مطالعه وساخت عایق برای افزایش سطح عای

 کلیو ولت موجود در شبکه های توزیع
 سازمان آب و برق خوزستان

همکار 

 پروژه
 یافته پایان 

 یافته پایان  مجری طرح نای خوزستا برق منطقه نیروگاه رامین -طراحی و ساخت فلومیتر مغناطیسی 1

 یافته پایان  مجری طرح نستاای خوز برق منطقه نیروگاه رامین -طراحی و ساخت نمایشگر لرزه 2

 یافته پایان  مجری طرح نای خوزستا برق منطقه نیروگاهرامین -هایانتخابتجهیزات طراحی و ساخت بلوک 3

3 
تشخیص خطای شبکه انتقال و فوق توزیع فارس با استفاده از سیستم 

 افزار و تهیه و ارائه نرم( ژنتیک-های عصبی شبکه)خبره 
 یافته پایان  جری طرحم ای فارس برق منطقه

9 
از طریق مدلسازی عیوب و  Defectomat  S توسعه کارآیی دستگاه 

 تجزیه و تحلیل سیگنالهای برگشتی

گــروه ملّـی صنعتـی فـوالد 

 ایـران
 یافته پایان  مجری طرح

8 
توربین بادی  مغناطیس دائم دورپایین جهت طراحی و ساخت ژنراتور

 کوپل مستقیم
 یافته پایان  مجری طرح نخوزستاای  برق منطقه

21 

های پایداری شبکه و جایابی و انتخاب فاز  مارجین  بررسیو  تعیین

طرح ) (کیلوولت 111)شیفتر فنی و اقتصادی در شبکه خوزستان 

 (تحقیقاتی مشترک با صنعت

 یافته پایان  مجری طرح نای خوزستا برق منطقه

22 
طرح )ت کاتدیک از راه دور های حفاظ مانیتورینگ و کنترل ایستگاه

 (تحقیقاتی مشترک با صنعت
 یافته پایان  مجری طرح شرکت ملی گاز ایران

25 
عصبی در تحلیل خوردگی شبکه گازرسانی -استفاده از روش منطق فازی

 (طرح تحقیقاتی مشترک با صنعت)اهواز 
 یافته پایان  مجری طرح شرکت ملی گاز ایران

26 
های خورشیدی در مناطق  ت نیروگاهسنجی و بررسی ساخ امکان

 (طرح تحقیقاتی مشترک با صنعت)دوردست مرزی 
 یافته پایان  مجری طرح شرکت توزیع برق خوزستان

21 
طرح )کیلووات دورپایین  511طراحی و ساخت موتور مغناطیس دائم 

 (تحقیقاتی مشترک با صنعت
 یافته پایان  مجری طرح 

22 
ولت در شبکه توزیع خوزستان با کیلو 66تشخیص خطای فیدرهای 

 استفاده از تکنیکهای هوشمند
 یافته پایان  مجری طرح شرکت توزیع برق خوزستان

23 
 جهت ییاجرا و یمطالعات یها پروژه فیتعر و یسنج امکان مطالعه،

 کی به خوزستان استان در برق عیتوز شبکه کی فاز به فاز لیتبد

 -هوشمند عیتوز شبکه
 درحال اجرا  مجری طرح خوزستانشرکت توزیع برق 



مهم و موفق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی در کشور با گواهی مراجع معتبر ذیربط مبنی بر تاثير نتایج پروژه در   پروژهمجری  .12

 :سطح ملی

 تاریخ شروع و پایان شرح ردیف
تأثيرات در سطح 

 ملی

گواهی مراجع 

معتبر تأیيد 

 کننده

2 

تور سنکرون مغناطیس طراحی و ساخت ژنرا

 دائم با قابلیت کوپل مستقیم با توربین بادی

 

9731 
ثبت اختراع و ساخت 

 برای اولين بار در ایران

 رياست جمهوری

صندوق حمایت 

از پژوهشگران 

 کشور

5 
استاد مشاور دانشجويان شاهد رشته برق و 

 کامپیوتر
9734 

مشاوره و رفع تنگناهای 

آموزشی و غير آموزشی 

ان شاهد و دانشجوی

 ایثارگر

ریاست دانشگاه 

شهيد چمران 

 اهواز

 سال 1به مدت 
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 .به پایان رسانده باشدهای متعددی را با موفقيت  دولتی یا غير دولتی فعال که پروژه

 ردیف
یا مؤسسه  نام شرکت دانش بنيان 

 تحقيقاتی
 کاال و خدمات یا پروژه های موفق تاریخ تأسيس

مرجع تأیيد کننده 

 مستندات

2 

 گروه صنعتی اندیشه نيروی سپهر جنوب

 (دکتر محمود جورابيان: موسس)

دکتر محمود : ریيس هيت مدیره شرکت

 جورابيان

99/1/9711 

 های  سنجی و تعريف پروژه عه، امکانمطال

مطالعاتی و اجرايی جهت تبديل فاز به فاز يک شبکه 

توزيع برق در استان خوزستان به يک شبکه توزيع 

 هوشمند

 

دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

پارک علم و فن آوری 

 خوزستان

شرکت توزیع نيروی 

 برق خوزستان

   
 12ه نگهداری و پشتيبانی یكساله نيروگا»پروژه 

 «کيلوواتی دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

 دانشكده مهندسی

   

های  های سيستم مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه

های  فتوولتایيک در مدارس، مساجد و ساختمان

مجموعا )اداری شهرستانهای تابعه استان خوزستان 

 (کيلووات 422بيش از 

 

شرکت توزیع نيروی 

 استان خوزستانبرق 

مؤسس آزمایشگاه پژوهشی مجهز، فعال و اثربخش که عالوه بر مؤسس و دانشجویان، استادان و پژوهشگران دیگری نيز بطور فعال در  -94

 .آن به پژوهش بپردازند
ف

ردی
 

 آزمایشگاهعنوان 

ها، اساتيد و  گروهاسامی  تاریخ تأسيس

 مراکزی

 کنند که از آن استفاده می

تاریخ شروع  مالحظات

 فعاليت

تاریخ راه 

 اندازی کامل
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 آزمایشگاه کيفيت توان
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قدرت -گروه برق

 دانشگاه

با مشارکت 

شرکت برق منطقه 

 ای خوزستان

 


