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 اری کنفرانسلینک اتاق های برگز

 

 لینک نام

IPAPS 1 https://skyroom.online/ch/samet/ipaps1 

IPAPS 2 https://skyroom.online/ch/samet/ipaps2 

IPAPS 3 https://skyroom.online/ch/samet/ipaps3 

IPAPS 4 https://skyroom.online/ch/samet/ipaps4 

IPAPS 5 https://skyroom.online/ch/samet/ipaps5 

IPAPS 6 https://skyroom.online/ch/samet/ipaps6 

IPAPS 7 https://skyroom.online/ch/samet/ipaps7 

IPAPS 8 https://skyroom.online/ch/samet/ipaps8 

 

 

عالوه بر ثبت نام برای رفع مشکالت احتمالی نیز می باشند و شرکت کنندگان گرامی می توانند بصورت میهمان وارد  8و  7توجه: لینک های شماره 

 بیان نمایند. شوند و مشکالت خود را

 

 مجازی نمایشگاهلینک اتاق های برگزاری 

IPAPS 9 https://skyroom.online/ch/samet/ipaps9 شرکت محور آزما 

IPAPS 10 e/ch/samet/ipaps10https://skyroom.onlin  پردیسان اصفهانمهندسی شرکت 

IPAPS 11 https://skyroom.online/ch/samet/ipaps11  پیشروشیراز شرکت انرژی پرداز پارسیان 
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 1399دی  09شنبه صبح مورخ  سه

 

 1 برنامه زمان

 (IPAPS 8 ,7 IPAPS) پذیرش و ثبت نام 18:30ی ال 7:30

 (IPAPS 1) 1 کارگاه شماره  10:00الی   8:00

 (IPAPS 2) 2 کارگاه شماره 12:00الی  10:00

 (IPAPS 1) 7 کارگاه شماره  00:31الی  00:12

 

 

 

 

 1398دی  09 مورخ عصرشنبه  سه

 

 1 برنامه زمان

 (IPAPS 2) 4 کارگاه شماره 15:00الی  13:00

 (IPAPS 1) 5 کارگاه شماره  16:30الی  15:00

 (IPAPS 2) 6 کارگاه شماره 18:00الی  16:30

 (IPAPS 1) 8 کارگاه شماره 20:00الی  18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skyroom.online/ch/samet/ipaps8
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps7
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps7
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps1
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps2
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps1
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps2
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps1
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps2
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps1


 کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت پانزدهمین

 و کامپیوتر دانشگاه شیرازدانشکده مهندسی برق 

 1399  دی ماه 11و   10

 

 

 

 

 

 

 1399دی  10 صبح مورخ چهارشنبه

 

 برنامه زمان

 (IPAPS 8 ,7 IPAPS) پذیرش و ثبت نام  18:30الی  7:00

 9:00الی  8:45

 مراسم افتتاحیه

)IPAPS 1( 

 تالوت آیاتی از قرآن و پخش سرود ملی 

  مهندسی برق و کامپیوتررئیس دانشکده  مهاجریسخنرانی آقای دکتر  9:05الی  9:00

 کنفرانس رئیس صامتسخنرانی آقای دکتر  9:15الی  9:05

 کنفرانس کمیته دائمی رئیس عسکریانسخنرانی آقای دکتر  9:25الی  9:15

 معاونت محترم وزیر نیرو مهندس حائریسخنرانی آقای  9:35الی  9:25

 کتر غفوری فرد رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایرانسخنرانی آقای د 9:45الی  9:35

 توزیع نیروی برق البرزمدیرعامل شرکت  بیاتدکتر سخنرانی آقای  9:55الی  9:45

 استراحت 10:30الی  10:00

 (IPAPS 1) پروفسور همدانی گلشن  : 1 سخنرانی کلیدی شماره 12:00الی  11:00

 Terzija Prof. Valdimir (IPAPS 1) : 2 سخنرانی کلیدی شماره 13:00الی  12:00

 استراحت  14:00الی  13:00

 

 

 

 

 1399دی  10 شنبه عصر مورخچهار

    

 3 برنامه 2 برنامه 1برنامه  زمان

 3 کارگاه شماره (IPAPS 2) 2 ارائه شفاهی مقاالت (IPAPS 1) 1 ارائه شفاهی مقاالت 16:00الی  14:00

(IPAPS 5) 16:00  3 ارائه شفاهی مقاالت 18:00الی (IPAPS 3) 4 ارائه شفاهی مقاالت (IPAPS 4) 

 استراحت  18:30الی  18:00

  (IPAPS 1) 1 نشست تخصصی 19:30الی  18:30
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 1399دی  11 شنبه صبح مورخپنج 

    

 3 برنامه 2 برنامه 1 برنامه زمان

 Prof. Om P. Malik (IPAPS 1): 3 سخنرانی کلیدی شماره 9:30الی  8:30

 (IPAPS 4) 7 ارائه شفاهی مقاالت (IPAPS 3) 6 ارائه شفاهی مقاالت (IPAPS 2) 5 ارائه شفاهی مقاالت 11:30الی  9:30

 استراحت  12:00الی  11:30

 Marjan PopovProf.  (IPAPS 1): 4 شماره کلیدی سخنرانی  :0013الی  :0012

 ( 5IPAPS) 9 کارگاه شماره 14:00الی  12:30

 

 

 1399دی  11 شنبه عصر مورخپنج 

    

 3 برنامه 2 برنامه 1 برنامه زمان

 (IPAPS 3) 10 مقاالت شفاهی ارائه (IPAPS 2) 9 ارائه شفاهی مقاالت (IPAPS 1) 8 ارائه شفاهی مقاالت 16:00الی  14:00

 (IPAPS 4)  2 تخصصی نشست  17:30الی  16:30

 (IPAPS 5)  3 تخصصی نشست 18:30الی  17:30

 ) 1IPAPS( اختتامیه مراسم 19:30الی  18:30
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سخنرانان کلیدیلیست   

 ارائه دهنده سخنرانیعنوان  شماره 

1 
حفاظت، اتوماسیون و کنترل سیستم پیشرفت ها و مطالعات مربوط به 

 (IPAPS 1) -  های قدرت در سطح وسیع
  پروفسور همدانی گلشن

2 
Advanced Situational Awareness and Control of Future 

Power Systems – (IPAPS 1) 
Prof. Valdimir Terzija 

3 
Evolution of Power Systems – A Continuing Progress 

towards Smarter Grids – (IPAPS 1) 
Prof. Om P. Malik 

4 
Protection of Future Power Systems with high 

Penetration of Distribution Generation – (IPAPS 1) 
Prof. Marjan Popov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skyroom.online/ch/samet/ipaps1
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps1
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps1
https://skyroom.online/ch/samet/ipaps1


 کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت پانزدهمین

 و کامپیوتر دانشگاه شیرازدانشکده مهندسی برق 

 1399  دی ماه 11و   10

 

 لیست کارگاه های آموزشی

 ارائه دهنده عنوان کارگاه شماره کارگاه

1 
ضرورت استفاده از سیستم های نظارتی هوشمند در بهره برداری از پست های 

 )IPAPS 1( - اتوماسیون

 برق منطقه ای) حسنی ابوالفضل

 (خراسان

2 Cyber Resilient Power System - (invited workshop) – (IPAPS 2) دکتر هاشم مرتضوی  

3 
 اهمیت و روش صحیح انجام تست های میدانی ترانسفورماتورهای اندازه گیری

-)5PS IPA(  
 دکتر مهدی داورپناه

  سیامک علیپور ) 2IPAPS( - طراحی و ساخت رله دیفرانسیل نیومریک 4

5 
 -  روند طراحی و تست رله جهتی داخلی و مقایسه با رله های مشابه خارجی

)IPAPS 1( 

 ،مهندس محمد جواد بردباری

، مهندس مجید حداد باخدایی

 مهندس امیرحسین سلیمانی

 ) 2IPAPS( - یحفاظتهای  معرفی نظامنامه تست دوره ای رله 6
شرکت مدیریت شبکه برق ایران 

 رضوی( فرزاد -)حمید اسکندری

 ) 1IPAPS( -حوادث شبکه انتقالل عملکرد سیستم حفاظت در برخی ازتحلی 7
شرکت مدیریت شبکه برق ایران 

 پیمان جعفریان( -)حمید اسکندری

8 
 راهکارهای جلوگیری از بروز پدیده تشدید نامتقارن در خطوط انتقال جبران

 ) 1IPAPS( - شده 

شرکت برق منطقه ای باختر 

کلینیک برق ایران  -)ناهیدی نژاد(

 )شهرتاش، خلیلی فر(

9 
اتوماسیون و کنترل شبکه های انتقال، فوق معرفی سامانه های مانیتورینگ، 

 )IPAPS 5( - توزیع و توزیع در صنعت برق ایران

شرکت پردیسان اصفهان )مهندس 

مهندس آرش  –مجید خوش نما 

 شفیعی(

 

 

)نشست های تخصصی( عناوین میزگردها  

 عنوان میزگرد شماره میزگرد

 )OT -)IPAPS 1با تاکید بر  OTو  ITامنیت سایبری شامل  1

 )IPAPS 4( - وضعیت اتوماسیون بومی شامل نرم افزار و سخت افزار 2

 )IEC 61850 - )IPAPS 5استاندارد  3
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 مقاالت کد

 (IPAPS 1) 1ارائه شفاهی مقاالت 

 محور مقاالت: حفاظت و اتوماسیون در نیروگاهها، شبکه های انتقال و توزیع

 (S 1IPAP) 16:00الی  14:00چهارشنبه عصر ساعت 

 دکتر حدائقی –دکتر فرجاه روسای نشست: 

09101 
جهت دستیابی به مناسب ترین  PV طراحی راکتور سری مورد استفاده در شبکه توزیع متصل به منبع

  PV هماهنگی حفاظتی و حداکثر مشارکت

01102 
شتاورهای پیچشی فاز خودکار خطوط نیروگاهی با در نظر گرفتن گهای وصل مجدد تکسازی رلهبررسی فعال

 ژنراتور -توربین

01103 
هماهنگی بهینه تجهیزات حفاظتی شبکه توزیع نیروی برق در حضور تولیدات پراکنده با استفاده از الگوریتم 

 BGWOPSO سازی ترکیبی بهینه

 حفاظت خطوط انتقال دو مداره نیروگاهی با احتساب کاهش برد رله در خطاهای فاز به زمین 01104

01106 

A Hybrid Cuckoo-Linear Algorithm for Optimal Coordination of Communication-

Assisted Dual Setting Directional Overcurrent Relays in the Presence of a Fault Current 

Limiter in a Microgrid 

  PMU حفاظت تطبیقی خطوط انتقال جبران سازی شده با خازن سری با استفاده از اطالعات 07110
 

 

 

 

 

 کد مقاالت

 (IPAPS 2) 2ارائه شفاهی مقاالت 

 حفاظت و اتوماسیون در نیروگاهها، شبکه های انتقال و توزیعمحور مقاالت: 

 (IPAPS 2) 16:00الی  14:00به عصر ساعت چهارشن

 دکتر افراسیابی –دکتر محمدی روسای نشست: 

شبیه سازی و مطالعات هماهنگی بهینه رله های حفاظتی در یک حادثه گسترش یافته واقعی در شبکه  01110

 کیلوولت  132

01112 
A Novel Scheme for Grid Interconnection and protection of EV Charging stations 

01117 A Differential Protection Scheme based on Pi-Model for Bipolar HVDC Transmission 

Lines 

01114 The Effect of Sympathetic Inrush Current on the Protection Maloperation in the 

Capacitor Feeder at Shahroud 63kV Substation 

 کیلوولت در برابر صاعقه با بکار گیری همزمان برقگیر و سیم محافظ 63تحلیل حفاظت خطوط فوق توزیع  20101

 برنامه ریزی بهینه عملکرد رله های اضافه جریان در ریزشبکه های متصل و منفصل از شبکه  01116
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 کد مقاالت

 (IPAPS 3) 3قاالت ارائه شفاهی م

 امنیت و قابلیت اطمینان و کاربرد مفاهیم اشیاء در سیستم های حفاظتی و اتوماسیونمحور مقاالت: 

 (S 3IPAP) 0081:الی  0061:چهارشنبه عصر ساعت 

 دکتر افراسیابی -دکتر رستگارروسای نشست: 

02103 
Analysis of Substation Protection System Failures and Reliability 

 بهره برداری بهینه اقتصادی از واحدهای تولید پراکنده در ریزشبکه با در نظر گرفتن امنیت فرکانس 02104

  AHP ط انتقال و فوق توزیع با استفاده از روشبندی مخاطرات محیطی در خطواولویت 02105

بررسی شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه با براساس شرایط موجود اطالعات فنی در شرکتهای توزیع )انجام  07108

 مطالعات در فیدرهای فشارمتوسط نکا( 
10111 

A Survey on Deep Learning Methods for Security and Privacy in Smart Grid 

04105 
Role of Joint 5G-IoT Framework for Smart Grid Interoperability Enhancement 

 

 

 

 

 

 کد مقاالت

 (IPAPS 4) 4ارائه شفاهی مقاالت 

 سیستم های قدرت مکان یابی خطا درتشخیص و محور مقاالت: 

 (IPAPS 4) 0081:الی  0061: چهارشنبه عصر ساعت

 دکتر حدائقی -دکتر اله بخشی روسای نشست: 

06108 
Unsynchronized Fault Location Scheme for Series Compensated Transmission Line 

 عاب فرعی با استفاده از یادگیری عمیق و تبدیل ویولتتشخیص و مکان یابی خطا در ریزشبکه دارای انش 12113

های تشخیص، دسته بندی و مکان یابی خطا در شبکه های فشار ضعیف جریان مستقیم با استفاده از شبکه 08121

 عصبی مصنوعی
01101 Detection of High Impedance Fault in DC Microgrid Using Impedance Prediction 

Technique 

 با استخراج اندوکتانس مسیر جریان خطا DC یابی سریع خطا در ریزشبکهالگوریتمی جهت تشخیص و مکان 01113

 توان نامتقارن بهبود تشخیص خطای تکفاز در هنگام نوسان 01115
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 کد مقاالت

 ( 2IPAPS) 5ارائه شفاهی مقاالت 

 روش ها و الگوریتم های جدید اتوماسیون و حفاظت در سیستم های قدرتمحور مقاالت: 

 (IPAPS 2) 03:11الی  03:9ساعت  پنجشنبه صبح

 دکتر باقری –دکتر فرجاه روسای نشست: 

 فاظت دیفرانسیل درصدی در شرایط اشباع ترانسفورماتور جریان ارائه یک روش جدید جهت بهبود عملکرد ح 08102

 فرکانس-ها در برابر خطاهای امپدانس باال با استفاده از تبدیل زمانحفاظت ریزشبکه 08103

بندی هوشمند انواع خطا در خطوط انتقال دو مداره جبران شده سری مبتنی بر تحلیل فضای فاز و دسته 08109

 رگرسیون لجستیک  الگوریتم یادگیری
 سازی ازدحام جمعیت اصالح شده و شبکه عصبی ها با استفاده از روش بهینههماهنگی حفاظتی ریزشبکه 08110

  ( STSVMS)تمایز خطا از وقایع در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از روش ترکیبی 08111

08112 Error locating transmission lines with thyristor-controlled series capacitors by new 

hybrid scheme 
 

 

 

 

 

 کد مقاالت

 (IPAPS 3) 6ارائه شفاهی مقاالت 

 روش ها و الگوریتم های جدید اتوماسیون و حفاظت در سیستم های قدرتمحور مقاالت: 

 (IPAPS 3) 3011:الی  309:پنجشنبه صبح ساعت 

 دکتر احمدی – دکتر ذاکرروسای نشست: 

08113 A Heuristic Algorithm for Effective Service Restoration Toward Distribution Networks 

Automation 

08114 High Impedance Fault Detection Scheme for Active Distribution Network Using 

Empirical Wavelet Transform and Support Vector Machine 

08115 
New Adaptive decentralize under frequency load-shedding Algorithm 

08117 Application of Hilbert-Huang transform to protect synchronous generator against loss 

of excitation 

 یک روش جدید جهت تشخیص خطای قوس سری در سیستم های فتوولتائیک بر اساس تئوری بُعد فراکتال 08120

 ارائه یک روش نوین در جهت تشخیص خطای قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون  01107
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 کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت پانزدهمین

 و کامپیوتر دانشگاه شیرازدانشکده مهندسی برق 

 1399  دی ماه 11و   10

 

 

 

 

 

 کد مقاالت

 (IPAPS 4) 7ارائه شفاهی مقاالت 

 محور مقاالت: اتوماسیون و حفاظت در سیستم های قدرت

 (IPAPS 4) 3011:الی  309:پنجشنبه صبح ساعت 

 افراسیابیدکتر  – اله بخشیروسای نشست: دکتر 

09111 A Comprehensive Investigation on Performance of Distance Relays in Transmission 

Lines Connected to Wind Farms 

08118 Under frequency load shedding against severe generation outages in low inertia power 

grids 

08119 
Ensemble Learning of Decision Trees for Inverter-Interfaced Microgrid Protection 

 یبررسی مشکالت حفاظتی پدیده فرورزونانس در ترانسفورماتورهای توزیع زمین 20103

  REF بررسی اثر جریان هجومی ناشی از برقداری راکتور خط انتقال بر عملکرد حفاظت 13114

 ساختاری جدید از محدودساز جریان خطا جهت حفاظت از خروج بارهای حساس در پلنتهای صنعتی  18119

 

 

 

 

 

 کد مقاالت

 (IPAPS 1) 8ارائه شفاهی مقاالت 

 و حفاظت سیستم های قدرتپایش، کنترل محور مقاالت: 

 (IPAPS 1) 16:00الی  14:00عصر ساعت پنجشنبه 

 افراسیابیدکتر  – دکتر محمدیست: روسای نش

06107 
A Controlled Power System Splitting Algorithm Using PMU Data 

07109 Optimal Phasor Measurement Unit Placement for Complete Power System 

Observability Under Different Scenarios 

 در شبکه قدرت مناطق وسیع و ارائه یک راهکار کنترلی جدیدسیستم کنترل  های توسعهبررسی چالش 08116

17120 Modeling the Transient State of the Wind Turbine and Protection it Against Direct 

Lightning 

14102 
Transient Stability Assessment of protective devices in a three phase analyzer program 

 پارچه سازی حفاظت و کنترل در ریزشبکه های مبتنی بر منابع تولید پراکنده اینورترییک 09110
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 کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت پانزدهمین

 و کامپیوتر دانشگاه شیرازدانشکده مهندسی برق 

 1399  دی ماه 11و   10

 

 

 

 

 کد مقاالت

 (IPAPS 2) 9ارائه شفاهی مقاالت 

 و بهره برداری سیستم های حفاظت،سیستم زمین نگهداری، تعمیرات محور مقاالت: 

 (IPAPS 2) 16:00الی  14:00عصر ساعت شنبه پنج

 دکتر باقری – رستگارروسای نشست: دکتر 

14101 Online Transformer Oil Analysis based on Spectroscopy Technique and Machine 

Learning Classifier: Experimental Setup 

17102 Improvement of Grounding System in Wind Farms Regarding the Permissible 

Potentials  

17118 
بررسی علت معیوب شدن تجهیزات فشار ضعیف در پست های فوق توزیع همزمان با وقوع اتصال کوتاه بر 

 روی فیدرهای فشار متوسط پست 

17119 
مقاومت زمین برج های خط انتقال بهره برداری شده بر مبنای تطبیق  ارزیابی و مقایسه روشهای اندازه گیری

 امپدانس 

23101 LV Monitoring and Awareness in Practice: Electricity Consumption and Price Time 

Series Similarity Analysis Using FFT 

 RCM و CBM های¬لکتریکی بر پایه روشهای اپست تجهیزات تعمیرونگهداری ریزی¬تدوین رویه برنامه 13115
 

 

 

 

 کد مقاالت

 (IPAPS 3) 10ارائه شفاهی مقاالت 

 بهبود اتوماسیون و حفاظت در سیستم های قدرت محور مقاالت: کیفیت توان و

 (IPAPS 3) 16:00الی  14:00عصر ساعت پنجشنبه 

 دکتر احمدی – دکتر ذاکرروسای نشست: 

 های توزیع به منظور یافتن منابع تولید هارمونیک در شبکه ICA روشی نوین مبتنی بر 12115

  IEC 61850 و راهکار راه اندازی آن در استاندارد MMS بررسی سرویس های مبتنی بر بستر نگاشت 03106

03104 
Adaptive under frequency load shedding by considering voltage deviation &STACOM 

03105 Effects of electric vehicles battery on the harmonic distortion of HVDC lines by active 

filters 

20102 
Minimizing Overvoltages on Medium Voltage VCBs Due to Shunt Reactor Switching 

05106 An Effective Structure of Three-Phase Parallel Hybrid Active Power Filter to Accurate 

Harmonic Elimination 

23105 A SWOT Analysis of Two Protection Strategies Due to the Expansion of Renewable 

Distributed Generation on Distribution Network 
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