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 ؛ (83 دی -83 شهریور) فیروزکوه سیمان پروژه مشاور و کنترل و برق ارشد طراح -1-10
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(1374-1375) 

 

 افتخارات علمی:
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 .95شهریور دانشگاه لرستان، دانشگاه لرستان، 
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 .1400، دانشگاه لرستان، بهمن "سیار

 

 :ارشد كارشناسی های نامه پایان مشاوره

دانشگاه ،" مصنوعی عصبی های شبکه کمك به ها ریزشبکه در DGجایابی "زند، لشنی میالد -1

 92 بهمن لرستان،
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 مقاالت چاپ شده در مجالت به زبان فارسی:تعدادی از 

 گسترده به هیحفاظت ناح". یوند، نادر شجاعحاتم الیل ،)نویسنده مسوول: ن م(یفرهاد نامدار[1]

 یمهندس ی، مجله"دیهنگام جدبه  یبیشاخص ترک كیکمك ولتاژ به یاز فروپاش یریگشیمنظور پ

 .1393 زیی، پا51-41، صفحه: 3، شماره 44دوره  ز،یبرق دانشگاه تبر



ی خطا مبتنی بر امواج سیار ناحیه گسترده ابیمکانروشی برای  "مسلم صالحی. ، )ن م(فرهاد نامداری[2]

، 305 - 295، صفحه: 2، شماره 46دوره ی مهندسی برق دانشگاه تبریز، مجله، "در شبکه انتقال قدرت

 .1395تابستان 

یك طرح حفاظتی خیلی سریع مبتنی بر امواج اولیه سیار  "، مسلم صالحی. )ن م(فرهاد نامداری[3]

ی مهندسی برق دانشگاه تبریز، مجله، "شناسی ریاضیجریان برای خطوط انتقال با استفاده از ریخت

 .1396بهار ، 298 - 287، صفحه: 1، شماره 47دوره 

 یسیزمان و شدت امواج مغناط ریتأث " محمد بخشی پور، سید مسلم موسویان، ،)ن م(یفرهاد نامدار[4]

، 1، شماره 21دوره جله علمی پژوهشی یافته، م، "Escherichia coli یباکتر یرشد یفازها یرو

 .1398 بهار، 121 - 111صفحه: 

شاخص  كی ". حاتموند الیل ،ی، محمودرضا شاکرم)ن م(یفرهاد نامدار ،ییایمحمدن یمصطف[5]

 ویو راکت ویاکت یاز توان ها یریو اندازه گ یبردار زیبر روش آنال یولتاژ مبتن یداریپا یابیارز یرخطیغ

زمستان ، 1، شماره 12دوره ، دانشگاه کاشان یانرژ تیریو مد یمهندس یعلم هینشر، "قدرت ستمیس

1400 . 

 

 شده در كنفرانسها به زبان فارسی: و ارائه مقاالت چاپتعدادی از 

 حفاظت دری مصنوع یعصب یهاشبکه از استفاده"،شهرتاشمحمد دیس،یفیس حسین ،نامداری فرهاد[6]

 ،1379 ران،یا برق یمهندس کنفرانس نیهشتم ،"قدرتی ترانسفورماتورها یتالیجید یلیفرانسید

 .اصفهان

 حفاظت یبرا یمصنوع یعصب یهاشبکه از استفاده" ،زادهینورمریم  ،وندحاتم لیال ،نامداری فرهاد[7]

 .1390 ران،یا برق المللی بین کنفرانس نیششم و ستیب ،"قدرت ستمیس از گسترده هیناح بانیپشت

 در اتصال خطوطی شامدتکیپ یبررس"،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[8]

 شیهما نیاول ،"SCADAیرهایگاندازه حضور در فازور یریگاندازه یواحدها ینهیبه یابیمکان

  .1392، رانیا برق یمهندس یمل

 احتمال نیانگیم یهاشاخص یبررس" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[9]

 ،"فازور یریگاندازه یواحدها ی بهینه یابی مکان در ستمیس یریپذ مشاهده شیافزا و یریپذ مشاهده

 .1392 ،گناباد ،رانیا كیالکترون و برق یمهندس کنفرانس نیپنجم

 و تیودحساسیق یبررس" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[10]

 یریپذتیرؤ جهت فازور یریگاندازه یواحدها ینهیبه یابیمکان در SCADAیرهایگحضوراندازه

  .1392 تهران، ،یانرژ یحوزه در هوشمند یهاشبکه کنفرانس ،"خوزستان استان برق انتقال شبکه

 در نیش یریپذتیرؤ سیماتر یبررس" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[11]

ی هانیشی برخی رو نصب تیمحدود کردن لحاظ با فازوری ریگاندازهی واحدهای نهیبه یابیجا

 ،خوراسگان برق، مهندسی در نو هایایده ملی کنفرانس نیدوم ،"خوزستان استان برق انتقال یشبکه

1392.  



 نیانگیم شاخص و وزن سیماتر یبررس" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[12]

 کنفرانس نیشانزدهم ،"فازور یریگاندازه یواحدها ینهیبه یابیجا دری ریپذ مشاهده احتمال
  .1392 ،رانیا برق یمهندس ییدانشجو

 با فازور یریگاندازه یواحدها یابیجا" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[13]

 در هوشمند یهاشبکه کنفرانس "اتصال خطوطی تک رفتن دست از صورت در نهیبه یهاکانال تعداد

 .1392 ،تهران ،یانرژ یحوزه

 یریگاندازه یواحدها ینهیبه یابیجا" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[14]

 استان برق انتقال شبکه در تیودحساسیق و واحدها نیا یتک خروج شامدیپ گرفتن نظر در با فازور

 .1392 تهران، ،یانرژ یحوزه در هوشمند یهاشبکه کنفرانس ، "خوزستان

 یریگاندازه یواحدها ینهیبه یابیجا" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[15]

 یمل شیهما نیاول ،"هانیش یبرخ یرو نصب تیمحدود و خطوطی تک خروج گرفتن نظر در با فازور

  .1392 ران،یا برق یمهندس

 یریگاندازه یواحدها ینهیبه یابیجا" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[16]

 شبکه در اتصال خطوطی تک خروج رخداد گرفتن درنظر و حساس نیش میمستق یریپذتیرؤ با فازور

 .1392 ،تهران ،یانرژ یحوزه در هوشمند یهاشبکه کنفرانس ،"خوزستان استان برق انتقال

 یریگاندازه یواحدها ینهیبه یابیجا" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[17]

 استان برق انتقال شبکه در حساس یهانیش برابر دو یافرونگ و میمستق یریپذ مشاهده با فازور

  .1392 ،خوراسگان برق، مهندسی در نو هایایده ملی کنفرانس نیدوم ،"خوزستان

 یریگاندازه یواحدها ی بهینه یابیجا" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[18]

 ،"صفر قیتزر نیش دو یگیهمسا یدارا یشبکه یبرا SCADAیرهایگاندازه حضور در فازور

 .1392 ،گناباد ،رانیا كیالکترون و برق یمهندس کنفرانس نیپنجم

 یریگاندازه یواحدها ی بهینه یابی مکان" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[19]

 نیپنجم ،"SCADAیرهایگاندازه حضور در ستمیس اغتشاشات و ودیق گرفتن نظر در با فازور

 .1392 ،گناباد ،رانیا كیالکترون و برق یمهندس کنفرانس

 یریگاندازه یواحدها ی بهینه یابی مکان" ،آرند جمالی سعادت ،نامداری فرهاد ،عطار محمدظهور[20]

 ستمیس کامل یریپذ مشاهده حفظ جهت واحد كی خروج و وزن سیماتر گرفتن نظر در با فازور

 .1392 ،گناباد ،رانیا كیالکترون و برق یمهندس کنفرانس نیپنجم ،"قدرت

 دارجهت انیجر اضافه یهارله ی بهینه یهماهنگ" ،یعبد حمدی ،نامداری فرهاد ،عادلی فاطمه[21]

 ،رانیا كیالکترون و برق یمهندس کنفرانس نیپنجم ،"شبکه از جدا و وصل حالت دو در هازشبکهیر در

 .1392 ،گناباد

 ولتاژ یداریپا یگذرا یابیارز یبرا یدیجد شاخص" .شجاعی نادر ،وندحاتم لیال ،نامداری فرهاد[22]

 .1392 ران،یا برق المللی بین کنفرانس نیهشتم و ستیب ،"گسترده یریگاندازه ستمیس یمبنا بر



بندی خطا و تعیین فاز معیوب در خطوط انتقال به کمك طبقه "، مسلم صالحی، فرهاد نامداری[23]

، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ایران، "مؤلفه های مودال امواج سیار و تبدیل ویولت پیوسته

1393 . 

شناسایی و طبقه بندی انواع "، فرهاد نامداریمریم رحمتی گروسی، محمودرضا شاکرمی، [24]

، بیست و نهمین "از شبکه های عصبی موازی و تبدیل موجك گسستهاغتشاشات کیفیت توان با استفاده 

 .1393کنفرانس بین المللی برق ایران، 

 برای گسترده ناحیه هوشمند ارتباطی شبکه بر مبتنی جدید روش"مهسا پرویزی،  فرهاد نامداری،[25]

 ، تهران.1393، 93، کنفرانس شبکه های هوشمند"ها ریزشبکه حفاظت

 جایابی"پور،  بخشی محمد ،نامداری فرهاد ، شاکرمی محمودرضا عطاری، احمد خواجه سینا[26]

 ، کنفرانس"قابلیت اطمینان شاخصهای بهبود منظور بار به مدل گرفتن نظر در با ریکلوزر ی بهینه

 .1394کامپیوتر، کرمانشاه،  و برق مهندسی رویکرد با داده و انرژی فناوری، ملی

 در ی بهینه حل "صداقتی، رضا ، پور بخشی محمد ، عطاری احمد خواجه سینا ،نامداری فرهاد[27]

 ملی ، کنفرانس"تکاملی تفاضلی و ژنتیك ترکیبی الگوریتم کمك به ها نیروگاه گرفتن قرار مدار

 .1394کامپیوتر، کرمانشاه،  و برق مهندسی رویکرد با داده و انرژی فناوری،

 برای چندهدفه ترکیبی الگوریتم ارائه "،بهتاش جاوید شریفی، مهشید جاویدشریفی، نامداری فرهاد[28]

سومین همایش منطقه ، " سوختی پیل نیروگاه حضور در توزیع شبکه بهره برداری مدیریت بهینه سازی

 .1393، تبریز، ای بهره برداری و دیسپاچینگ

یك استراتژی کنترلی برای حذف تاثیر منفی  "، مسلم صالحی، فرهاد نامداریمحمودرضا شاکرمی، [29]

DG  ریکلوزر –بر هماهنگی فیوز"( سومین کنفرانس منطقه ای سیرد ،CIRED ،تهران ،)1393. 

 یریه گزادان رب یتنمب دیدروش ج كی یارائه "، رک رک لیعسما، اییزورهسا پم، یارمدنا دهارف[30]

 یمهندسدر یپژوهش نینو یها افتهی یالملل نیکنفرانس ب، "ها شبکهزیر دنش یا هریزج صیختش یارب

 .1394تهران،  ،وتریبرق و علوم کامپ

های هماهنگی بهینه رله "، محمد بخشی پور ، نادر شجاعی، فرهاد نامداریسجاد صمدی نسب، [31]

انس ، کنفر"(DE-GA)جریان زیاد با استفاده از ترکیب الگوریتم های تکاملی دیفرانسیلی و ژنتیك 

 .1394ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، 

حفظ پایداری ریزشبکه با بکارگیری جبران  " ،یفرهاد نامدار، سماعیل رک رک، سجاد منصوریا[32]

، "کننده سنکرون استاتیکی توزیع و گیربکس متغیر درمولدهای بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه ای

 ،مشهددومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، 

1394 . 

بهبودپایداری ریزشبکه با بکارگیری تکنیك  " ،یفرهاد نامدار ،یرک رک، سجاد منصور لیاسماع[33]

، سومین کنفرانس ملی "های الکتریکی و مکانیکی در مولدهای بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه ای

، ، اصفهانو اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی برق، مکانیك و مکاترونیك

1394 . 



گیری بهینه از سیستمهای ذخیره ساز انرژی  بهره "علی غالمی،  ،یفرهاد نامدار، محمودرضا شاکرمی[34]

، سومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی، "در تامین ظرفیت و حذف هارمونیکها و ایجاد

 .1394تهران، 

اتور بررسی پدیده فرورزنانس در یك ترانسفورم" ،یفرهاد نامدار، بهروز رضایی علم، بهزاد نوروزی[35]

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و ، "تك فاز با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس مغناطیسی

 .1394، تهران، تکنولوژی

طراحی اینورتر ذخیره ساز انرژی جهت حذف " ،یغالم یعل ،یمحمودرضا شاکرم ،یفرهاد نامدار[36]

 .1394، دبی، المللی علوم و مهندسیکنفرانس بین ، "هارمونیکهای بارهای غیر خطی

خطا  یابیبه منظور مکان  نهیبه یتمیرالگو هیارا " اسماعیل رک رک، ،یفرهاد نامدار گالب بهکام،[37]

برق  یمهندس یکنفرانس مل نیچهارم، "اریبا استفاده از امواج س یبیترک MTDC یدر شبکه ها

 .1396، تهران، اطالعات یو فناور وتریکامپ

هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد به کمك الگوریتم جستجوی  " ،یخوشبخت، فرهاد نامدارالهام [38]

 .1396کنفرانس بین المللی مهندسی برق، تهران،  نی، دوم"نسبیت عام

 ستمیدر س اریخطا با استفاده از امواج س یابیمکان  "رک رک،  لیاسماع ،یگالب بهکام، فرهاد نامدار[39]

 یمهندس یکنفرانس مل نی، چهارم"ینیو کابل زم ییشامل خط هوا یچندبخش HVDC-VSC یها

 .1396اطالعات، تهران،  یو فناور وتریبرق کامپ

 نییجهت تع اریبر امواج س یمبتن یتمیالگور هیارا "رک رک،  لیاسماع ،یگالب بهکام، فرهاد نامدار[40]

 یمهندس یکنفرانس مل نیارم، چه"VSCکانورتر  یناهمگن دارا HVDC یها ستمیفاصله خطا در س

 .1396اطالعات، تهران،  یو فناور وتریبرق کامپ

روشی نوین در ارزیابی بهنگام پایداری ولتاژ سیستم قدرت با  "، فرهاد نامداریامیرحسین پورسعید، [41]

سومین کنفرانس ، "استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با لحاظ نمودن حفاظت اضافه جریان خطوط انتقال

 .1397، تهران، بین المللی مهندسی برق

هرتز بر رشد  1 یسیمغناط دانیم ریتاث " محمد بخشی پور، سید مسلم موسویان، ،یفرهاد نامدار[42]

 یو فناور وتریبرق، کامپ یمهندس یکنفرانس ساالنه مل نی، چهارم"Erwinia amylovora یباکتر

 .1397، مشهداطالعات ، 

روشی جدید برای ارزیابی بهنگام پایداری گذرای سیستم  " ،یفرهاد نامدار د،یپورسع نیرحسیام[43]

، "قدرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با لحاظ نمودن حفاظت اضافه جریان خطوط انتقال

 .1397، شیرازچهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق، مکانیك، کامپیوتر و فناوری اطالعات، 

ی بهینه شبکه توزیع فعال برای بهبود تلفات شبکه با بهره بردار " ،یفرهاد نامدار ،الهام خوشبخت[44]

، سومین کنفرانس بین المللی "قابلیت بازآرایی و در نظر گرفتن شاخصهای تصادفی قابلیت اطمینان

 .1397، مادرید-رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی، تهران



ین پایداری ولتاژ سیستم قدرت با روشی نوین در پایش آنال " ،یفرهاد نامدار د،یپورسع نیرحسیام[45]

، نهمین کنفرانس "استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با در نظر گرفتن حفاظت دیستانس خطوط انتقال

 .1397، گنابادملی مهندسی برق و الکترونیك ایران، 

 یمحدود کننده ها یقیطرح حفاظت تطب "میثم دوستی زاده ،یفرهاد نامدارالهام خوشبخت، [46]

دانش و  یکنفرانس مل نی، چهارم"مزرعه باد كی یبرا یداریقدرت کنترل پا یها ستمیبا س انیجر

 .1399 ،، تهرانرانیا كیو مکان وتریبرق کامپ یمهندس یفناور

 


