بسم اهلل الرحمه الرحیم
فزم سَابك تحصیلی  ،پضٍّشی ٍ شغلی
 -1مشخصات فردی :

ًام خاًَادگی  :هیزکاظوی ًیارق

ًام  :سیذ هْذی

 -2وضعیت استخذامی :

الف  :استخذام ّیأت علوی در داًشگاُ آساد اسالهی
 -3مرتبه علمی :

هزبی

استادیار

ٍاحذ  :آستارا
استاد

داًشیار

 -4تحصیالت :
-دوره لیسانس

؛

رشتِ تحصیلی  :هٌْذسی بزق الکتزًٍیک ،داًشگاُ هحل تحصیل  :داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ الّیجاى
تاریخ فارغ التحصیلی ،1385 :هعذل14.90 :
-دوره فوق

لیسانس؛

رشتِ تحصیلی  :هٌْذسی بزق لذرت ،داًشگاُ هحل تحصیل  :داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ اّز
عٌَاى پایاى ًاهِ :کٌتزل تَاى راکتیَ ٍ ٍلتاص در سیستنّای لذرت با حضَر صًزاتَرّای سٌکزٍى بِ عٌَاى هٌابع
تَلیذ پزاکٌذُ
اساهی استاد راٌّوا ٍ هشاٍر :پزفسَر علی عجوی اسفٌگزُ ٍ دکتز اسوعیل اکبزی
تاریخ فارغ التحصیلی ،1391 :هعذل 16/44 :
 -دوره دکتری

تخصصی؛

رشتِ تحصیلی  :هٌْذسی بزق لذرت ،داًشگاُ هحل تحصیل  :داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ اردبیل
عٌَاى رسالِ :هذلساسی شیيّای تشریك صفز هبتٌی بز جایابی بْیٌِ ٍاحذّای اًذاسُگیز فاسٍری جْت هشاّذُ
پذیزی کاهل سیستنّای لذرت (درجِ عالی ) 19/5
اساهی استاد راٌّوا ٍ هشاٍر :پزفسَر حسیي شایمی ٍ دکتز عارف جلیلی
تاریخ فارغ التحصیلی ،1399/06/31 :هعذل کل18/42 :
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-5سابقه تذریس :
مقطع
داوشگاٌ  /مًسسٍ

کارداوی

کارشىاسی

ارشد

دکترا



هذیزیت هصزف اًزصی الکتزیکی -بزرسی سیستوْای لذرت  -2تزاًسفَرهاتَر-

داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ آستارا
داًشکذُ فٌی سوا ٍاحذ آستارا

مًضًعات تدریس ي پایان وامٍ

الکتزٍهغٌاطیس -تَسیع اًزصی الکتزیکی -هذارّای جزیاى هتٌاٍب
هباًی سیستوْای لذرت -هاشیي ّای الکتزیکی  ٍ acهاشیي ّای الکتزیکی ac



– هذارّای الکتزیکی -الکتزًٍیک عوَهی

هزکش پیام ًَر آستارا



هزکش علوی ٍ کاربزدی آستارا



هذارّای الکتزیکی -الکتزًٍیک عوَهی
هذار هٌطمی -هذارّای الکتزیکی

داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ اردبیل



پایاى ًاهِ

 -6سوابق اجرائی در آموزش عالی (دولتی – غیر دولتی)و شهرستان:

 هذیز گزٍُ توام رشتِ ّای فٌی سوا ٍاحذ آستارا اس سال  1390تا 1392 هعاٍى آهَسش ّای عوَهی ٍ هْارتی (سوا) ٍ رئیس آهَسشکذُ فٌی (سوا) ٍاحذ آستارا اس سال 1397تا کٌَى.
 عضَ شَرای ًظارت ٍ ّواٌّگی ساسهاى سوا استاى گیالى اس سال  1398تا 1400 عضَ ّیأت اهٌای شْذای گوٌام داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ آستارا اس سال1398 عضَ ً 9فز اصلی اعضاء ّیأت اجزایی (هعتوذیي شْزستاى) اًتخابات ریاست جوَْری  1400درفزهاًذاری آستارا
 عضَ ً 8فز اصلی اعضاء ّیأت اجزایی (هعتوذیي شْزستاى ) اًتخابات شَراّای اسالهی  1400درفزهاًذاری آستارا
 -داٍر ٍ ًاظز اصلی در چٌذ هجلِ تخصصی هٌْذسی بزق لذرت
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:  فعالیت های پژوهشی-7
: الف ) مقاالت
سال اوتشار

ًوُع مجل

ًعىُان مجل

ًعىُان ممال

ردیف

2020

ISI
JCR
WOS
SCOPUS

Journal of Electrical
Engineering &
Technology

Modeling of Zero Injection Buses Based to Optimal
Placement of PMUs
for Full Observability of Power Systems

1

2020

ISI
WOS
SCOPUS

International Journal of
Power and Energy
Systems,

OPP CONSIDERING INTERNAL
ARRANGEMENT OF GRID SUBSTATIONS
FOR FULL OBSERVABILITY OF
POWER SYSTEMS

2

ISI

GMP Review

ICA based on Optimal Design of Static Var Compensator
and Thyristor-Controlled Series Compensation Controller

3

ISI

Cumhuriyet University
Faculty of Science
Science Journal

Using Imperialist Competitive Algorithm to optimize the
Switching Angle of the multilevel Inverter in order to
Eliminate Low Order Harmonics Considering the
Variation of DC Voltage Sources

ISI

International Journal of
Review in Life Sciences

Fuzzy Stochastic Long-Term Model for Exploitation of
Distributed Energy Resources via Self-Adaptive Fuzzy
PSO

5

ISI

International Journal of
Review in Life Sciences

A new hybrid psotvac/bfa technique for solving robust
placement and tuning of upfc based a new fuzzy multi
objective

6

Internation Journal Of
Emerging trends in
Engineering and
Development

Voltage and Reactive Power Control in Power Systems
with Synchronous Machine Based Distributed Generation

Canadian Jornal on
Electrical and Electronics
Engineering

Comparison of the Effect of Line to Ground Foult and
Line to Line and Ground Foult in a Microturbine
generation system

8

َ اَلیه ٌمایش مىطمً ای برق
فىاَریٍای وُیه

بٍبُد پایداری َلتاژ در شبکً تُزیع با حضُر مسارع بادی َ بکارگیری
STATCAM

9

ٌمایش مىطمً ای برق َ اورژی
ٌُای و

کاٌش تلفات َ بٍبُد پرَفیل َلتاژ َ حدالل سازی ٌسیىً ٌا ازطریك
جایابی بٍیىً تُلیدات پراکىدي در شبکً ٌای تُزیع بً رَش الگُریتم
مُرچگان

11

2015

2015

2014

2014

4

2012
ISI

2011

ISI

7

1394

1391

s.m.mirkazemi@iau-astara.ac.ir
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: (e-mail) وشاوی الکتريویکی

