
 

 

 

 

 درباره کنفرانس
شرکت  ران،یا کیبرق و الکترون نیانجمن مهندس یبا همکار امیرکبیر یدانشگاه صنعت

حفاظت و  یالملل نیکنفرانس ب چهاردهمین ران،یشبکه برق ا تیریو شرکت مد ریتوان

 هنیدر زم یقدرت را با هدف رشد و توسعه دانش و فناور یستمهایدر س ونیاتوماس

یبرگزار م ۱۳۹8ماه  ید ۱۱و  ۱0 یقدرت در روزها یهاشبکه ونیحفاظت و اتوماس

تأکید کنفرانس در بخش کارگاهها بر جنبه های آموزش های کاربردی و به روز و د. کن

 ای است که ازی، راهبردی و توسعههای کاربردها بر جنبهدر بخش مقاالت و سخنرانی

سودمندی خاص برای صنعت برق کشور برخوردار باشند. همچنین این کنفرانس دارای 

 .نمایشگاه جانبی با حضور صنعتگران و متخصصین این حوزه است

 

 مصاحبه با دکتر حسین عسکریان رئیس کنفرانس

  های قدرتحفاظت و اتوماسیون در سیستم

برق و هم اکنون استاد تمام دانشکده  یمهندس یدکتر انه،یاب انیعسکر نیدکتر حس

، پژوهشگر برتر دانشگاه ۱۳۷۷سال  یاستاد نمونه کشور یبرق است. و یمهندس

 رانیا کیبرق و الکترون نی، عضو برجسته انجمن مهندس۱۳8۳در سال  ریرکبیام یصنعت

 ۱۳8۷در سال  یخوارزم زهیجا رنده، ب۱۳8۴سال  IEEE، عضو ارشد ۱۳۹۲سال 

از  شیبوده و ب ۱۳88سال  گرهیعضو برجسته س نیهمچن انیعسگر کتر د بوده است.

 ۶ یبه چاپ رسانده است. و یالملل نیمعتبر ب یها شیمقاله در مجالت و هما ۳۵0

 دکتر داشته است. ۱۳۷8اختراع در سال  کیثبت  کیکرده و  فیتال یکتاب علم

و  و هوشمند تالیجید یو ساخت رله مل یطراح» یپروژه طرح کالن مل ریمد انیعسگر

) هفت طرح(، مسئول پروژه، شاخص  صنعتی – یقاتیتحق یپروژه ها ری، مد«تستر آن

و  تقایبر عملکرد وزارت علوم و دانشگاه ها )وزارت علوم تحق یمبتن یزیبودجه ر یها

 بوده است. زیعلوم ن ری(، معاون وزهو سازمان برنامه و بودج یفناور

ای در مورد این تاریخچه، ساختار، دستاوردها، محورها و حمایت ایشان طی مصاحبه

  خوانید.حاتی ارائه دادند که در ادامه میکنندگان این کنفرانس توضی

 

در این کنفرانس زحمت  همه دانشگاهیانی که سالم دارم خدمت عرضدر ابتدا 
برگزار گردید و اکنون  حفاظتهای آغازین با عنوان این کنفرانس در دوره .اندکشیده
این کنفرانس اولین بار چهارده سال  و اتوماسیون تغییر نام داده است. حفاظتبه نام 

د.  دو ی امیرکبیر  برگزار شتخصصان دانشگاهی در دانشگاه صنعتپیش با همکاری م
ی اول این کنفرانس با عنوان حفاظت و کنترل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دوره

عنوان بنیان گذار این کنفرانس برگزار شد. از همان سالهای اولیه برای این کنفرانس 
نان یرکبیر تشکیل شد که همچیک کمیته و دبیرخانه دائمی در دانشگاه صنعتی ام

کنفرانس یک کمیته علمی متشکل از متخصصان دانشگاهی  ،پابرجا است. همچنین
کند. بطور متوسط هر سال دارد که هر ساله با توجه به جذب اساتید جوان تغییراتی می

چهل درصد از این سی تا شود که حدود بیش از صد مقاله برای کنفرانس ارسال می
ها شود که صبحاین کنفرانس معموال در دو روز برگزار می شوند.ه میمقاالت پذیرفت

هر ساله  یابد.های آموزشی اختصاص میی مقاالت و عصرها به کارگاهبه ارائه
مقاالت  . برایشوندمینعت به این کنفرانس دعوت از دانشگاه و ص سخنرانان کلیدی

  شود.از طرف کمیته علمی اهدا میممتاز جوایزی 
ت. وجود داشته اسدانشگاه و صنعت مستحکمی بین ارتباط این کنفرانس همواره  در

س پررنگی در این کنفرانشرکت مدیریت شبکه برق ایران و توانیر هر ساله حضور 
، توانیر کنفرانس چهار سال پیشاند. و معموال در نمایشگاه حضور داشتهاند اشتهد

ن با توجه به اینکه بحث کنترل و اتوماسیو دیگری بنام اتوماسیون برگزار کرده است.
و حفاظت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند این کنفرانس با کنفرانس کنترل سابق ادغام 

انس کنفر یبرگزار گردید که اولین دوره حفاظت و اتوماسیون شد و از آن زمان با نام
ی ر دو دورهالوه باین کنفرانس ع تغییر نام یافته در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد و کنفرانس پیش رو یک بار دیگر ابتدایی 
سال گذشته این کنفرانس در دانشگاه صنعتی  دانشگاه است.این چهارمین میزبانی 

از همان ابتدایی که بحث نمایه شدن کنفرانس ها در سایت  شریف برگزار گردید.
IEEE ی مقاالت پذیرفته شده را در نس توانست همهاین کنفرا مطرح شدIEEE 

امسال نیز این کار انجام خواهد شد. سال گذشته نیز این کنفرانس رکورد  نمایه کند.
 خوبی در دانشگاه صنعتی شریف داشت. 

های ، شرکت مادر تخصصیایهای برق منطقه حامیان این کنفرانس عمدتا شرکت
با  .هستند های توزیعو شرکت شرکت مدیریت شبکههای حرارتی و اهتوانیر و نیروگ

و، یروزارت ن همزمان با شرکت های تابعتوجه به اینکه فراخوان کنفرانس ملی است، ه
ور حض ،عالوه بر حمایت از کنفرانسنیز  صنایع پتروشیمی، نفت و گاز و فوالد

ع در ایصان این صنتخصخوبی نیز توسط م اند و مقاالتچشمگیری در کنفرانس داشته
است  که شامل هفتاد شرکت غیردولتی سندیکای صنعت برق کنفرانس ارائه شده است.

خش نمایشگاه کنفرانس فعالیت داشته است و در کنفرانس امسال نیز عمدتا در ب
ور بنابراین بخش خصوصی نیز حض برگزاری نمایشگاه به این بخش واگذار شده است.

کنفرانس پیش رو، شرکت مدیریت شبکه برق ایران در فعالی در این کنفرانس دارد. 
همچنین آقای دکتر رضوی عضو هیئت  در کارگاه های آموزشی حضور فعالی دارد.

 علمی دانشگاه تفرش هم کارگاهی در مورد تستر رله برگزار خواهند کرد.
در مورد سخنرانان کلیدی، صحبت های اولیه با دو متخصص خارج از کشور انجام 

یکی از متخصصین از دانشگاه منچستر و عضو فلوی انجمن مهندسین ه شده است ک
 ییجهون نتتاکناست و  و از اساتید شناخته شده در حفاظت برق و الکترونیک جهان

بعالوه، دو متخصص داخلی نیز به عنوان سخنران کلیدی مذاکرات مثبت بوده است. 
شگاه هیئت علمی دان یکی دکتر صامت از اعضای کنفرانس در نظر گرفته شده است.

الکتریکی است و دیگری قوس های که زمینه تخصصی ایشان حفاظت کورهشیراز 
ه از بین این افراد دو یا س بنده که در زمینه حفاظت ریزشبکه ها سخنرانی خواهم کرد.

 نفر بسته به زمان و شرایط انتخاب خواهد شد.
های افق IEC61850ارد امروزه بحث اتوماسیون بسیار مسئله مهمی است. استاند

زیادی برای اتوماسیون متصور شده است. در بحث حفاظت در گذشته رله های مختلف 
و جداگانه وجود داشت.  در حال حاضر پایه سخت افزاری همه رله ها یکی است و با 

های قدرتخبرنامه چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم  



تواند افزایش یا های حفاظتی میافزار رله را تغییر داد و قابلیتتوان نرم هایی میکارت
موضوع دیگر گسترش روزافزون منابع تولید پراکنده و اثرات آن بر حفاظت  یابد.کاهش 
اطی ارتبو نیز پروتکل های  این تحوالت و آمیخته شدن اتوماسیون و حفاظتاست. 

در  ای را در آینده در این بحث گشوده است.های گستردهافق IEC61850استاندارد 
خابرات، کنترل و حفاظت وجود نیک، مهای الکتروبحثموضوع حفاظت و اتوماسیون، 

توانند در بحث و الکترونیک نیز می ، کنترلبنابراین دانشجویان گرایش مخابرات دارد.
 .فعالیت داشته باشند و اتوماسیون حفاظت

چاپ در مقاالت ژورنال انتخاب شدهدر سالهای اخیر، برخی از مقاالت کنفرانس جهت 
 در دانشگاه امیرکبیر توسط مدیریت شبکه برق دراند. بعالوه، تاسیس گرایش حفاظت 

 .این کنفرانس پایه ریزی شده است که بنا به دالیلی این گرایش حذف گردید
کنند و علیمیمعموال بین دویست تا سیصد نفر هر ساله در این کنفرانس ثبت نام 

زبان ایم. ور نیز مقاالتی در کنفرانس داشتهرغم مشکالت، هر ساله از خارج از کش
 .تواند فارسی یا انگلیسی باشدفارسی و انگلیسی است و ارائه می کنفرانس

  

صاحبه با دکتر مهرداد عابدی استاد پیشکسوت و نمونه م

 کشوری دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

ماشین های الکتریکی و سیستمهای قدرت و  یاستاد برجسته پروفسور مهرداد عابدی

متخصصین  ازعابدی باشد. پروفسور می امیرکبیرعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی 

وی پیش  .باشندهای قدرت میمهندسی برق و سیستم یدر زمینه صاحب نظر و مشهور

ه مهندسی برق دانشگاه صنعتی ریاست دانشکد ۱۳۶۲-۱۳8۴ین و طی سالهای از ا

اه وهشی دانشگژپژوهشی امیرکبیر، مدیریت کل پ-کبیر، مدیریت مجله علمیامیر

دار بوده است. از جمله ش مهندسی فرهنگستان علوم را عهدهامیرکبیر و نیز ریاست بخ

عنوان محقق برجــسته توسط وزارت  افتخارات این استاد دانشمند، انتخاب ایشان به

(، مترجم نمونه از طرف ۱۳۷۳(، مترجم نمونه توسط دانشگاه تهران )۱۳۶۹نیرو )

باشد. اهم فعالیتهای ( می۱۳80و استاد نمونه کشور ) (۱۳80شورای انرژی کشور)

اشیندر زمینه م این استاد فرزانهتحقیقاتی ایشان و اساسا تخصص اصلی -آموزشی

ی در صنعت دارد. در این باشد و سوابق متعددستم های قدرت میهای الکتریکی و سی

عنوان کتاب در خصوص ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت،  ۳0کنون راستا تا

. تالیف و به چاپ رسیده است ایشانمدارهای الکتریکی و مبانی مهندسی برق توسط 

المللی از های ملی و بینکنفرانس مقاله علمی در مجالت و ۱۴0وی با انتشار بیش از 

ایشان طی مصاحبه. باشدهای قدرت میر زمینه برق و سیستمصاحب نظران برجسته د

مطالبی در مورد کنفرانس  و خود گفتندسال فعالیت  ۴۲طول  درخود ی از تجربیات ا

  خوانید.فرمودند که در ادامه می پیش رو

 
به دانشجویانی که  بهعرض سالم دارم. ی برق دانشجویان و فعالین حوزه یهمهبه 

کنم از امکانات موجود نهایت استفاده را توصیه می انددانشگاه پذیرفته شدهتازگی در 
داشته باشند و امکانات فراهم شده در دانشگاه در مقایسه با دیگر دانشگاه ها قابل قبول 

 روجی های خوبیاست و در صورت فعالیت مستمر با توجه به اساتید به نام حتما خ
 خواهیم داشت.

رگزار شد و ب برق قبل از انقالب در دانشگاه شیرازمهندسی ن کنفرانس تخصصی اولی
انس راین کنفرانس هر دو سال یکبار ادامه پیدا کرد و اساتید خارجی نیز از این کنف

 برگزاری کنفرانس تخصصی مهندسی برقبعد از انقالب، کردند. استقبال خوبی می
ر تکدشادروان ی شصت آغاز شد که بنیان گذار این کنفرانس وسط توانیر در دههت

ار شده است ی این کنفرانس برگزحیدری بودند که تاکنون حدود بیست و هشت دوره
اولین  شود.توسط پژوهشگاه نیرو برگزار می PSCو در حال حاضر این کنفرانس با نام 

ین برگزار شد که استقبال بسیار خوبی از ا نیز توسط دانشگاه امیرکبیر ICEکنفرانس 
این  حضور چشم گیری در کنفرانس صورت گرفت و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور
ر من، ظه داشته است. به نکنفرانس داشتند که این کنفرانس خوشبختانه تاکنون ادام

ها کنفرانس و الزم است است رسیده سر به بزرگ های در حال حاضر دوران کنفرانس

س های تخصصی کنفرانبصورت تخصصی برگزار شوند که یکی از این کنفرانس
دکتر  سهای قدرت است که بنیانگذار این کنفراناتوماسیون و حفاظت در سیستم

عسکریان بود و بعد از برگزاری این کنفرانس در دانشگاه های مختلف، مجدد این دوره
علی شود و تالش بر این است که می برگزار امیرکبیر صنعتی دانشگاه در کنفرانس ی

به مانند دوره های قبل با شور و آبرومند  این دوره نیزرغم وجود مشکالت فراوان، 
 ریفشین کنفرانس که در دانشگاه صنعتی ی قبل اوشبختانه در دورهخ برگزار شود.

یش از بشد و امیدواریم این کنفرانس س ر خوبی از این کنفرانبرگزار شد استقبال بسیا
دن حرکت کند و متخصصین خارجی در این کنفرانس به سمت بین المللی شپیش 

ز طرف احرکات مثبتی ر مورد روابط بین الملل نیز د حضور بیشتری داشته باشند.
شود و امیدواریم که با بهبود روابط با دیگر کشورها کشورهای اروپایی مشاهده می

 ،دن این کنفرانسوبه تخصصی ب با توجه .ملل خود را بهبود ببخشیمبتوانیم روابط بین ال
این  بنده بهتر استآینده خوبی را برای این کنفرانس متصور هستم. البته به نظر 

 های تخصصی هر دو سال برگزار شود. کنفرانس

صمیم باشد. با توجه به تفید االت این کنفرانس در صنعت نیز مقامیدوار هستیم که م
ز بین مقاالت ا برتر بین پنج تا ده مقاله مدیریت مجله علمی پزوهشی امیرکبیر مقرر شد

بیر در مجله علمی پژوهشی امیرک، داوریک مساعد با نظر  پذیرفته شده در این کنفرانس
 چاپ شود.

 

 

 

 
 

 


