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   :يليسوابق تحص

 0011 :دانشگاه شاهد تهرانقدرت(  یستم هایش سي)گرابرق قدرت  يتخصص یدکتر پنجمسال  یدانشجو 

 .0120ورودی مهر ماه  02/026معدل دروس گذرانده شده  ،پايان نامه( دفاع از)در مرحله 

 0199: قدرت -برق يارشد مهندس يکارشناس طعمقدر  دانشگاه تهران يکده فندانشاز  لیفارغ التحص       

 .610/02 معدل (یقدرت و فشار قو یستم هایش سي) گرا

 019، :09/،1معدل  کنترل6 -برق يمهندس يکارشناس مقطعدر  رازيش يدانشگاه صنعتل از یفارغ التحص. 

 0191: 12/09معدل 6 قدرت -برق يکاردان مقطعدر  دانشگاه زابلل از یفارغ التحص. 

 0191: 01/02معدل  6کيزیفو  ياضيخلخال در رشته ر ينیامام خم يش دانشگاهیمرکز پاز ل یفارغ التحص. 

 0122: 09/02معدل  6کيزیفو  ياضيطالب خلخال در رشته ر يبن اب يرستان نمونه علیدباز ل یفارغ التحص. 

 

 :يافتخارات علم

 یسراسر یبرتر آزمون ها یتبه ها)ر ت نخبگانيمعاف ،90طبق ماده  يفه سربازيت از خدمت وظيمعاف 

 .کشور(

 يمهندس يش هايه گرايدر کل 6831ارشد سال  يدر کنکور کارشناس 61 يکسب رتبه کل کشور 

 .کنترل -برق يش مهندسيدر گرا 01و کسب رتبه شرکت کننده  0،099ن یاز ب برق

 برق يشد مهندسار ير کارشناسد رانته و دانشگاه فيشر يصنعت در دانشگاه 4 يرتبه قبول یدارا. 

 019سال  برق يياد دانشجويالمپشرکت در  جهتراز یش يمدعو دانشگاه صنعت یدانشجو،. 

 ن یبرق در ب یش هايه گرایدر کل 0191سال  يبه کارشناس يکنکور کاردان يکسب رتبه اول کشور

 شرکت کننده . ،0002

 رفته شده .ينفر پذ 01ن یکنترل در ب -برق يدوره کارشناس شاگرد اول 

 رفته شده .ينفر پذ 01ن یقدرت در ب -برق يدوره کاردان شاگرد اول 

 راز.یش يدرخشان دانشگاه صنعت یعضو مرکز استعدادها 
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 : يسوابق کار

 0122-0011 مگاواتي تبريز(. 911: مديرعامل شرکت نیرو آتیه صبا )نیروگاه حرارتي 

 0129-0122مگاواتي تبريز(. 911رتي : عضو هیات مديره شرکت نیرو آتیه صبا )نیروگاه حرا 

 0122-0129 :عيفوق توز يگروه هماهنگ سريی6 شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ. 

 0192-012، :کارشناس مسئول مطالعات بار شبکهنگ6 ديسپاچی6 شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ.  

 0192 :برق تهران  يروينع يشرکت توز يستاد راهبرد"رو یدر وزارت ن از نخبگانیبا امت ياستخدام

 است محترم جمهور.ي6 دستور ر"بزرگ

 0122-0011 ( گرايش برق6 الکترونیک6 0120: کارشناسان رسمي دادگستری استان تهران )قبولي آزمون

 .مخابرات

 0129-0011)ناظر تاسیسات برقي اماکن6 نظام مهندسي استان تهران )نظارت برق چندين پروژه ساختماني :. 

 0122-0011ملي شبکه های توزيع نیروی برقکنفرانس قاالت : داور م. 

 012،-0011 012: استاد مدعو دانشگاه علمي کاربردی واحد تهران6 قبولي آزمون مدرسین،. 

 0192-0011:  نمايندگي سايپا خلخال(.  -"آواي فن آوران الماس خلخال"هیات مديرهعضو موسس و( 

 0192-0192: ننده و نصب کننده ديزل ژنراتور در سطح کشور(.کارشناس فني6 شرکت فارس ديزل )وارد ک 

 

 :يعلم يهاتخصص 

  توانمندی در انجام مطالعات دينامیکي6 گذرا و مانا در سیستم های قدرت با نرم افزارDigsilent. 

  توانمندی در انجام مطالعات طرح اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک با نرم افزارDigsilent. 

  مطالعات روشنايي با نرم افزار توانمندی در انجامDIALUX. 

  توانمندی در انجام مطالعات و شبیه سازی های مختلف حوزه های مهندسي برق قدرت با نرم افزارMatlab 

Simulink  و کد نويسي در نرم افزارMatlab. 

  توانمندی در روش های بهینه سازی با نرم افزارGAMS. 

 ق با نرم افزار توانمندی در ترسیم نقشه های صنعتي برAutocad6 

 ینرم افزارها مسلط به Office (Excel, Powerpoint, Word, Visio)  Microsoft 6Matlab Simulink 6 

Autocad 6 Pscad6 DIgSILENT  وDialux. 

 یبا نرم افزارها ييآشنا Pscad6 ArcGIS 6PLC LOGO . 

 ع برق تهران.يتوز 6بازار برقواحد  6کالیل تکنیدوره تحل، با بورس ييآشنا يگذراندن دوره آموزش 

 يکنترل یستم هایدر س يو عصب يعصب-ی6 فازیفاز یکنترل کننده ها يبا نحوه طراح يکاف ييآشنا. 

 

 س: يسوابق تدر

 0129 :6"آشنايي با نکات بهره برداری و حفاظتي واحدهای تولید پراکنده در سیستم های توزيع" دوره تدريس 

 .ران بزرگشرکت توزيع نیروی برق ته

 012، دانشگاه شاهد 6"بررسي سیستم های قدرت": تدريس. 

 0120 : 6کارگاه برق6 مدارفرمان"تدريس PLC LOGO"  دانشگاه شاهد 6"آزمايشگاه ماشین های الکتريکي"و. 

 0120 : دانشگاه علمي کاربردی 6 "طراحي سیستم های توزيع برق"و  "0بررسي سیستم های قدرت "تدريس

 ."گاهان نیروآ"وزارت نیرو 

 0120 :د ین جمشياث الدیغ ير انتفاعیغ"دانشگاه 6 "در برق يمنيا"و  "ياصول سرپرست"دروس س يتدر

 ."يکاشان
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 0121 :خلخال يدانشگاه آزاد اسالم6 قدرت یها ستمیرله و حفاظت س6 کیالکترون6 س دروس مداريتدر. 

 

 :مورد عالقه يقاتيتحق ينه هايزم

 در سیستم های توزيع انرژی الکتريکي. مديريت انرژی و کیفیت توان 6احفاظت و کنترل ريز شبکه ه 

 يکيالکتر یع انرژيتوز یستم هایس قابلیت اطمینانو  یون و هوشمند سازیاتوماس. 

  يکيهوشمند الکتر یشبکه ها6  دات پراکندهیتولحفاظت و کنترل. 

 و نیروگاه ها قدرت یستم هایک سیناميد. 

 .بازار برق 

 رضا روستایاستاد راهنما: دکتر عل :يامه کارشناسان نيموضوع پا

 یکنترلر منطق فاز يطراح (fuzzy logic) ستم آونگ معکوس.یس یبرا 

 .يد لسانیاستاد راهنما: دکتر حم   ارشد: يان نامه کارشناسيموضوع پا 

  يطراح PSS سنکرون. یراکردن نوسانات ژنراتور هایم ینه برایستم قدرت چند ماشیدر س یفاز یها 

 استاد راهنما: دکتر مهدی اخباری.   موضوع پايان نامه دوره دکتري:  

  شبکهدر  تیشبکه ها با در نظر گرفتن عدم قطع زيدر ر يقیحفاظت تطب. 

 

 : رفته شدهيپذ مقاالت
[0]  ”Performance of a ANFIS Based PSS With Tie Line Active Power Deviation Feedback” 

Abdolreza Gholipour, Hamid Lesani, Member, IEEE and Mehdi Karbalaye Zadeh.  Volume: 9 Digital Object 

Identifier: 0110012/PEITS.91121001،292 , 9112 , Page(s): 9،2 – 921.  

[9] ”A Fuzzy Control Strategy to Damp Multi Mode Oscillations of Power System Considering Upfc ”, M. 

Karbalaye Zadeh ,Khatami ,A. R. Gholipour , H. Lesani , IEEE Member , IET 9112 IEEE. 

 يمهندس يين کنفرانس دانشجویدوازدهم  ،"(FLC) يستم آونگ معکوس با منطق فازيس يکنترلر برا يطراح ".[1] 

 .60199 پور يقل عبدالرضا ز6يتبر يدانشگاه آزاد اسالم 6برق

 يين کنفرانس دانشجویزدهمیس 6"نهيقدرت چند ماش يستم هاين در سيينوسانات فرکانس پا يرا سازيم" .[0]

  .60192پور يعبدالرضا قل 6ت مدرسی6 دانشگاه ترببرق يمهندس

ملي شبکه های ن کنفرانس یهفدهم ،"(DG) دات پراکندهيتولبا در نظر گرفتن ع يص تلفات شبکه توزيتخص" .[0]

 .60120یاریبخت ياسیان الیپور6 ک ي6 عبدالرضا قلتوزيع نیروی برق

 ،يکيالکتر يانرژ عيتوز ستميس ونياتوماس جهت مناسب، يمخابرات بستر انتخاب و ياقتصاد و يفن يابيارز" .[،]

6 جالل يفرهاد کاتبپور6  يعبدالرضا قلملي شبکه های توزيع نیروی برق6 ن کنفرانس ی6 هجدهم"(AHP) از استفاده با

 .0129محمد6

ن کنفرانس ینوزدهم "،PSOتم يقدرت با استفاده از الگورسوز در شبکه روگاه زبالهين يابياندازه و جا نييتع" .[2]

 .0121ر بسام تبار6یان6 محمد بصيز ناظریپور6 کامب يقل6 عبدالرضا ملي شبکه های توزيع نیروی برق

، "DGدکنندگان پراکنده ين و تولينان مشترکيت اطميع با در نظر گرفتن قابليستم توزيس ييباز آرا" .[9]

6 فرزاد مهام6 ين بهرامیان6 محمدحسيز ناظریپور6 کامب يقل6 عبدالرضا شبکه های توزيع نیروی برق ملين کنفرانس ینوزدهم

 .60121یمرمر بهزاد

 "،جابجايي سطح بار شبکه تاثير حضور خودروهاي برقي در سيستم توزيع تهران بزرگ بر پروفيل ولتاژ و" .[2]

 .،012پور6 بهادر فرجام6 عبدالرضا قلي 6ملي شبکه های توزيع نیروی برقبیست و دومین کنفرانس 

بیست  "،انيجر گناليس بر مشتق يمبتن تميبا الگور CT انيجر يرياشباع ترانسفورماتور اندازه گ صيتشخ" .[01]

 .،012پور6زيبا فرزادپور6 6 عبدالرضا قليملي شبکه های توزيع نیروی برقو دومین کنفرانس 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5398765
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5398765
http://dx.doi.org/10.1109/PEITS.2009.5406789
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=ISCEE12&n=ISCEE12_183
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=ISCEE12&n=ISCEE12_183
http://www.civilica.com/Papers-ISCEE12-0-10-Title-ASC-AI.html
http://www.civilica.com/Papers-ISCEE12-0-10-Title-ASC-AI.html
http://www.civilica.com/Papers-ISCEE12-0-10-Title-ASC-AI.html
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=عبدالرضا%20&queryWr=قلي%20پور&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=عبدالرضا%20&queryWr=قلي%20پور&simoradv=ADV
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با استفاده از روش تخميني و کالسيك جهت محاسبه  ير هر خاموشتعداد مشترک خاموش شده د نييتع" .[00]

6 عبدالرضا قلي پور6 ملي شبکه های توزيع نیروی برقبیست و سومین کنفرانس  "، نانياطم تيقابل هاي شاخص قيدق

 .0122مهدی اخباری6

اضافه جريان به و تنظيم تطبيقي رله  انيجر گناليس بر مشتق يمبتن تميبا الگور CTاشباع  صيتشخ" .[09]

توزيع نیروی برق6 عبدالرضا قلي پور6 مهدی شبکه های بیست و سومین کنفرانس ملي  "،منظور حفظ هماهنگي حفاظتي

 .0122اخباری6

بیست و  "،و متصل به شبکه يا رهيشبکه ها در حالت عملکرد جز زيدر ر يقيتطب يحفاظت يهماهنگ" .[01]

 .0129خرداد ماه  نیروی برق6 عبدالرضا قلي پور6 مهدی اخباری6مین کنفرانس ملي شبکه های توزيع چهار

مین چهاربیست و  "،ريپذ ديتجد يمنابع انرژ يهوشمند دارا يشبکه ها زير يبرا يقيطرح حفاظت تطب" .[00]

 .0129خرداد ماه  ملي شبکه های توزيع نیروی برق6 عبدالرضا قلي پور6 مهدی اخباری6کنفرانس 

 ديتجد يمنابع انرژ يهوشمند دارا يها زشبکهير يباال برا نانياطم تيبا قابل يحفاظت يطرح هماهنگ" .[00]

عبدالرضا قلي پور6 دانشگاه شهید بهشتي6 6 هفتمین کنفرانس بین المللي انرژی های تجديد پذير و تولید پراکنده ايران "،ريپذ

 .0129خرداد ماه  مهدی اخباری6

با در نظر  ريپذ ديتجد يمنابع انرژ يهوشمند دارا يها زشبکهير يبرا يقيتطب يحفاظت يطرح هماهنگ" .[،0]

ملي شبکه های توزيع نیروی برق6 عبدالرضا قلي پور6 مهدی کنفرانس مین پنجبیست و  "،شبکه يدر توپولوژ رييگرفتن تغ

 .0011شهريور ماه  اخباری6

 

 آشنايي با زبان هاي خارجي:

 :( و مدرک 9112ن دانشگاه تهران)دارای مدرک آزمون زبا زبان انگليسيMSRT (9100.) 
Speaking: Good , Listening: Excellent, Writing: Good, Vocabulary: Very Excellent 

 :آشنايي کافي با زبان ترکي استانبولي زبان ترکي استانبولي 

Konuşma: Iyi,         Dinleme: Iyi,       Yazma: Orta,      Kelime: Orta  
 بق سياسي: سوا

 0120 6کانديدای تايید صالحیت شده انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمي از حوزه انتخاباتي تهران :

 شهر6 شمیرانات و پرديس. اسالم

 :فعاليت هاساير 

 فعالیت در بازار سرمايه و خريد و فروش سهام. 

 6 اسب سواری و طبیعت گردی.شنا6 کوهنوردی 

 6اقتصاد6 سیاست و کیهان شناسي مطالعه در زمینه مديريت. 
 

Human beings are rich as much as their objectives"" 


