
 

 

 

 

 

 

 دانشکده ئیسحیدرعلی طالبی رمصاحبه با دکتر 

روابط  و مسئولبرق دانشگاه صنعتی امیرکبیر  مهندسی

حفاظت و  کنفرانسانتشارات  کمیتهبین الملل و مسئول 

 های قدرت اتوماسیون در سیستم

دکتر حیدرعلی طالبی تحصیالت دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی رشته 

به پايان  1367مهندسی الکترونیك در دانشگاه مشهد آغاز کرد و در سال 

وی کارشناسی ارشد خود را در همان رشته از دانشگاه تربیت مدرس  رسانید.

 1376کانادا در سال ی را از دانشگاه کنکورديا ودخو دکتری  1370در سال 

دانشگاه وسترن اونتاريو کانادا  در اخذ کرد. ايشان دوره فوق دکتری خود را 

هم اکنون عضو  ايشان. سپری کرد( 1379تا سال  1378)در طی سالهای 

 باشد.دانشگاه صنعتی امیرکبیر می استادهیئت علمی و 

عاون معاون آموزش، مگروه کنترل،  توان به رئیسمیق مديريتی ايشان از سواب

عضو کمیته پژوهش های مختلف و ضو کمیته فنی کنفرانسعپژوهش، 

اشاره کرد. در حال حاضر دکتر طالبی رياست دانشکده برق را برق دانشکده 

 بر عهده دارند. 

ساختار دانشکده برق و افتخارات آن و نیز ای در مورد ايشان طی مصاحبه

  خوانید.حاتی ارائه دادند که در ادامه میرانس توضیکنف

 

دانم ابتدا الزم می با عرض سالم و ادب حضور همکاران عزیز و دانشجویان.
توضیحاتی در مورد دانشکده عرض کنم و سپس به کنفرانس حفاظت و 

 اتوماسیون بپردازم.
صلی ا ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای چهار گرایشدانشکده

ها، باشد که در اکثر این گرایشقدرت، الکترونیک، مخابرات و کنترل می
ا قدمتی باشد. اولین بار گرایش مکاترونیک بدانشگاه صنعتی امیرکبیر پیشرو می

 اندازی شد. همچنان دانشکدهبیش از ده سال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه
رتباطات و فناوری اطالعات ین نیرو و ادو پژوهشکده دارد که توسط وزارت

 دارند.  نظیری در سطح کشورها امکانات کمشود که این پژوهشکدهپشتیبانی می
به عنوان نمونه، در سال جاری، کده دارای افتخارات فراوانی است، دانشهمچنین 
 ،پتیان به عنوان پژوهشگر نمونه کشوری انتخاب شدند. دکتر عابدیدکتر قره

اند. در به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شده شفیعینیکروش، عسکریان و 
المپیادهای دانشجویی، هر ساله یک یا دو نفر از پنج نفر اول از دانشجویان 

 التحصیالن دانشگاه نقش کلیدی در صنعتباشند. فارغدانشگاه امیرکبیر می
 زی تحصیل در خارج االتحصیالن دانشگاه که قصد ادامهکشور دارند و فارغ

 شوند.های معتبر خارجی پذیرفته میکشور دارند در دانشگاه
 
 

 
 

 
های اول است. جزء رتبه دانشکده برقهر ساله از نظر تعداد مقاالت چاپ شده، 

برای دومین سال، دکتر حسینیان، دکتر قره پتیان و دکتر وحیدی از دانشکده 
 اند.گرفتهک درصد برتر جهان قرار ی دانشمندان یبرق در زمره

ی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به کیفیت آموزش و پژوهش و رشته
 باشد.دیگر معیارها، در سطح کشور کم نظیر می

ی برگزاری حفاظت و اتوماسیون است و کنفرانس پیش رو چهاردهمین دوره
ده، برگزاری شهای خوب کشور در دانشگاهطبیعتا کنفرانسی که چهارده دوره 

در حال حاضر کمیته علمی دارای حدود سی نفر  اعتبار باالیی برخوردار است.از 
رانس ی سطح علمی باالی کنفباشد که نشان دهندهاز بهترین اساتید کشور می

فاظت و ی حخارجی در زمینه یسخنرانان کلیدی نیز اساتید شناخته شده است.
اشد و امیدواریم بنفرانس میالمللی کگر اعتبار بینباشند که بیاناتوماسیون می

خارجی خوبی از کنفرانس صورت گیرد و در این دوره نیز همانند که استقبال 
، نیز داشته باشیم. طی مکاتبات صورت گرفته المللیبینهای قبل مقاالت دوره

 نمایه خواهد شد. IEEEی مقاالت انگلیسی پذیرفته شده در همه
با توجه به اینکه موضوع و محورهای کنفرانس کامال کاربردی و صنعتی است، 
در مورد ارتباط با صنعت، دکتر عسکریان ریاست کنفرانس اقدامات زیادی 

اند تا بخش صنعت حضور چشمگیری در کنفرانس داشته باشند. در صورت داده
ع، ای توزیهای، شرکتهای برق منطقهاین راستا، مکاتبات زیادی با شرکت

ه است های مشاور انجام گرفتصنایع پتروشیمی، صنایع مختلف، توانیر و شرکت
اشته های جانبی دور فعالی در کنفرانس و نمایشگاهرود صنایع حضو انتظار می

 باشند. 
گذار این کنفرانس بوده و چهار دوره میزبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بنیان
ه تقسیم دست سهتوان به دهای کنفرانس را میکنفرانس نیز بوده است. دستاور

کرد. یکی دستاوردهای علمی کنفرانس که باعث جنبش علمی در اساتید و 

های قدرتخبرنامه چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم  

98آذر   



 شود و بستری برای تعامل علمی بیندانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می
و یکدیگر های توانند از فعالیتشود و میفعالین در آن حوزه فراهم می

ته در این زمینه آشنا شوند. دستاورد دیگر کنفرانس، های صورت گرفپیشرفت
در این راستا، بستری برای آشنایی فعالین حوزه  باشد.دستاوردهای صنعتی می

ی های علمی صورت گرفته و نیز با دانشجویان فعال در حوزهصنعت با پیشرفت
، ایجاد نشاط علمی در بین دستاورد سومشود.  حفاظت و اتوماسیون فراهم می

برگزاری این کنفرانس باعث شده است که دانشگاه صنعتی باشد. دانشجویان می
 امیرکبیر به عنوان دانشگاه پیشرو در زمینه حفاظت و اتوماسیون شناخته شود.

 
 
 
 

مصاحبه با دکتر سیدحسین حسینیان دبیر کنفرانس 

 های قدرتحفاظت و اتوماسیون در سیستم

 
تحصیالت دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی  یدحسین حسینیانسدکتر 

گاه را از دانش خوددکتری و آغاز کرد  امیرکبیردر دانشگاه  برقرشته مهندسی 

هم اکنون عضو هیئت علمی  ايشاناخذ کرد.  1995در سال  نیوکاسل انگلستان

 باشد.دانشگاه صنعتی امیرکبیر می استادو 

ی های تخصصهای قدرت از زمینهکیفیت توان و تجديد ساختار در سیستم

ا بدکتر حسینیان است. ايشان مجری نرم افزار بومی مطالعات سیستم قدرت 

هستند که سال قبل  25از حدود  PSW "های قدرتدنیای سیستم"عنوان 

 های قدرت است.ی تحلیل سیستمافزارهای قدرتمند در زمینهيکی از نرم

توان به رياست دانشکده برق دانشگاه صنعتی ز سوابق مديريتی ايشان میا

امیرکبیر اشاره کرد. آقای دکتر حسینیان دبیر کنفرانس چهاردهمین دوره 

طی  ايشان باشند.های توزيع میکنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم

در  کهکنفرانس توضیحاتی ارائه دادند و ای در مورد دانشکده برق مصاحبه

 خوانید.ادامه می
 

ی دانشکدهخدمت همه دانشگاهیان عزیز عرض سالم و عرض ادب دارم. 
رین ترین و معتبرتمهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یکی از موفق

 های برق کشور است و تاکنون افتخارات زیادی کسب کرده است.دانشکده
 فعالیت مستمر این دانشکدهحجم باالی اعتبارات قراردادها با صنایع بیانگر 

اد عضو بیشترین تعد باشد که این روند انشاال در آینده نیز ادامه خواهد داشت.می
 باشد.هیات علمی با مرتبه استاد در گرایش قدرت مربوط به دانشگاه امیرکبیر می

به عنوان تنها قطب علمی کشور در گرایش قدرت  1379این دانشکده از سال 
های علمی در زمینه ترین قطبقطب قدرت یکی از قوی شود.شناخته می

 . آیدتخصصی خود به شمار می

سیزده دوره برگزاری  به یاری خداوند بزرگ و با بهره مندی از تجربیات
 و حفاظت و اتوماسیون  جایگاه با هدف ارتقاء و گذشته کنفرانس در سالهای

ه در دانشگا جاریدر تالش هستیم تا کنفرانس سال  صنعت، در آن کارایی
انشگاه د صنعتی امیرکبیر با حضور پرشور دانشگاهیان و صنعت برگزار شود.

 نفرانس کاین دوره از برای برگزاری گذار این کنفرانس است و امیرکبیر بنیان

 
های زیادی از چندین ماه قبل آغاز شده است تا بتوان محیطی برای تبادل تالش

های نوین توسط پژوهشگران، دانشجویان فتهی یانظر علمی و تخصصی و ارایه
 یاندانشجو محققین، اساتید، لذا از کلیه و افراد شاغل در صنعت فراهم شود. 

 خود تتحقیقا آخرین ارسال با کنممی دعوت عالقمندان و تکمیلی تحصیالت
 .نمایند یاری کنفرانس این بهتر هرچه برگزاری در را ما

توانند اصلی برگزاری این کنفرانس هستند و میمندان دانشجویان یکی از بهره
نه های مطرح در زمی ترین اقشار دانشگاهی با چالشبه عنوان یکی از پرتالش

یقاتی های تحقحفاظت و اتوماسیون توسط افراد شاغل در صنعت و هم با فعالیت
 و صنعتی کشور آشنا شوند.

و  ز برگزار خواهد شدهای آموزشی و نمایشگاه نیدر کنفرانس پیش رو، کارگاه
ها مطالب بروز و کاربردی ارائه شود. برای برگزاری تالش شده در کارگاه

نمایشگاه نیز مکاتبات زیادی با صنعت انجام شده است و آقای دکتر نفیسی 
  اند.های زیادی برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه انجام دادهپیگیری

مشارکت خوب بین المللی را در کنفرانس  در زمینه روابط بین الملل، امیدواریم
های شاهد باشیم. چرا که کارهای تحقیقاتی و پژوهشی نباید صرفا در زمینه

ا دانش ی ما بروزمره صورت گیرند، بلکه باید آینده را در نظر گرفت تا فاصله
  روز دنیا کمتر شود.

نیز  IEEEهای الزم جهت ثبت مقاالت انگلیسی پذیرفته شده در هماهنگی
انجام شده است. همچنین مکاتبات الزم با پژوهشگران صاحب نظر در زمینه 

ه های انجام شدبا هماهنگی حفاظت به عنوان سخنران کلیدی انجام شده است.
مقاالت  مقاله برتر از بین چندمدیریت مجله علمی پزوهشی امیرکبیر مقرر شد با 

 شود. پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی امیرکبیر چاپ
فت خود رشد و پیشرفرهیختگان دانشگاهی به  کمک  امیدوارم این کنفرانس به

های آتی نیز ادامه دهد و بتواند به اهداف اصلی خود که افزایش سطح سالدر 
ن ی جدیدتریدانش دانشگاهیان، ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر و ارائه

 برسد.است ها در زمینه حفاظت و اتوماسیون یافته

 
 
 

 


