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ارائه شفاهی 2 9:15 -9:30

21 78 5106
های ¬تعیین زمان مناسب انجام تعمیر و نگهداری انواع مختلف رله

استاتیک و دیجیتال موجود در شبکه سید امیر حسینی ;رضا اسالمی ارائه شفاهی 2 9:30 -9:45
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10 43 1137

ارائه روش جدید انتخاب بهینه منحنی مشخصه رله های جریان زیاد 

PSO-GAدر یک ریز شبکه با استفاده از الگوریتم  كاظم  ;جواد نباتی ;سیدهادی موسوی مطلق

مظلومی
ارائه شفاهی 2 9:45 -10

25 58 9110

 در حضور سیستم های انتقال ACبررسی عملکرد رله های دیستانس 

 مبتنی بر مبدل منبع ولتاژHVDCقدرت 
دكتر صادق جمالی ;سحر رمضانی ارائه شفاهی 3 11 -11:15

27 66 9124

بهبود شاخص هماهنگی حفاظتی به منظور به دست آوردن ظرفیت 

ارتقاء : بهینه منابع تولید پراكنده در شبکه های توزیع حلقوی

مشخصه عملکرد، تابع هدف و قیود
هاشم علیپور ;سجاد دادفر ;محمد مصطفی كرامت ارائه شفاهی 3 11:15 - 11:30

24 93 8120
 مبتنی بر LCC-HVDCطرح حفاظت تک پایانه خطوط انتقال 

مؤلفه های فركانس باالی جریان خط
صادق  ;سید ستار حسینی ;محمد مهرابی كوشکی

جمالی
ارائه شفاهی 3 11:30 - 11:45

7 115 1125

یک الگوریتم جدید برای مکان یابی خطا در حالت وجود عدم قطعیت 

در شبکه های انتقال رضا  ;نادر جاللی مرند ;حسین عسکریان ابیانه

سید سجاد هزاوه ;امیر خرسندی ;محمدی چبنلو
ارائه شفاهی 3 11:45 -12

13 97 1146

لزوم استفاده از حفاظت دیفرانسیل طولی در خطوط كوتاه جهت 

مطالعه موردی در -اجتناب از عملکرد ناصحیح حفاظت دیستانس

شبکه فوق توزیع منطقه گرمسار
غالمرضا اساسه ;فهیمه طاهریان ;یاسر محمودیان ارائه شفاهی 4 13:30 - 13:45

18 86 2105

روشی جدید در پایش و شناسایی خطا در سیستم كنترل و حفاظت 

مبتنی بر یادگیری تقویتی و شبکه عصبی
یاسر صداقت ;سعید خادمی ارائه شفاهی 4 13:45 - 14

2 100 1107
 T-OFFمطالعه موردی تأثیر باز نمودن نوترال ترانسفورماتور انشعاب 

فوق توزیع بر روی عملکرد حفاظت دیستانس

 ;پژمان هاشمیان  ;نیما كدیوریان ;احسان كرمی

گئورک قره پتیان ;یداله عمویان
ارائه شفاهی 5 15:30 - 15:45

16 44 1156
خطای اتصال به زمین % 100ارائه یک روش تطبیقی برای حفاظت 

سیم پیچی استاتور ژنراتور سنکرون

مهدی قطبی  ;رضا محمدی چبنلو ;حامد دهقان

ملکی
ارائه شفاهی 5 15:45 - 16
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15 95 1150
عملکرد بهینه رله دیستانس جهت تمایز خطا از نوسان توان با 

استفاده از روشی جدید

 ;احمد رضا عیوضی ;زهرا مروج ;علیرضا جدائی

منصور سعیدی
ارائه شفاهی 5 16 - 16:15

31 153
حقاظت سریع ژنراتورهای سنکرون با بکار گیری درخت تصمیم در 

برابر خروج از گام سیدمحمد شهرتاش ;محمود لشگری ارائه شفاهی 5 16:15 - 16:30

3 48 1112

ارزیابی عملکرد حلقه فاز به زمین مبتنی بر امپدانس رله های 

 كیلوولت برق منطقه ای غرب63دیستانس در خطوط 
 ;احسان حاجی پور ;مهدی وكیلیان ;احسان كرمی

احمد خلیلی نیا ;افشار بالی
پوستر

11 42 1138
اتوماسیون و سیستم آنالین مانیتورینگ ترانسفورماتورهای قدرت

میثم حسنی ;هاشم علیپور ;اسمعیل همتی پوستر

5 79 1121
تنظیم بهینه ضریب جبرانسازی جریان مولفه صفر رله دیستانس در 

TOFFخطوط دارای ترانسفورماتور 

 ;علی عاقلی ;پیمان جعفریان ;پیمان جعفریان

حمید اسکندری
پوستر

29 71 11132

بکارگیری ابزارها و تکنیک های نمایش اطالعات، پیش نیازی برای 

بهره برداری بدون اپراتور از پست های اتوماسیون جواد حسن پور پوستر

30 91 11151
طراحی واجرای سناریو محور سامانه مدیریت و كنترل بار در شركت 

توزیع برق استان اصفهان
حسین شکراللهی ;پیمان فاضلی ;حسین صالحی پوستر

4 101 1117

های دیستانس ¬معیاری جدید جهت سنجش كفایت زون سوم رله

سید محمد هاشمی ;پیمان جعفریان ;علی عاقلی شبکه انتقال برق كشورInfeedپشتیبان در خطوط موازی و دارای  پوستر

19 51 2115

امنیت سایبری و قابلیت اطمینان جهت بهره برداری از سامانه كنترل 

نیروگاه در مراكز دیس  پاچینگ (AGC)تولید خودكار 
 ; زاده احسان ذبیح ;مهران رسولی ;كیا ساعدی فر

مهدی مقیم زاده ;كمال صیدآبادی
پوستر

14 83 1148
روش جدید دوپایانه ای مکانیابی خطا در خطوط انتقال مبتنی بر 

امواج سیار با درنظر گرفتن اثر خطوط مجاور
حمید جوادی ;مجتبی یوسفی پوستر

23 111 8117

كاهش تعداد رله ها و تکمیل حفاظت ایستگاه های فوق توزیع با 

IEC 61850استفاده از حفاظت هوشمند مبتنی بر استاندارد 
محمد علی  ;غالمرضا صفاری ;محمد رضا پزشکیان

احسان صرافان ;رحیم نجاتی منفرد ;هرمزی 
پوستر

12 40 1139
آموزش حفاظت سیستم های قدرت و كار با رله های دیجیتال با 

استفاده از شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت

سید مجید  ;اصغر چیت گران ;محمد مهدی رزم آور

مصطفی زاده
پوستر

9 114 1133
كنترل و هوشمند سازی شبکه توزیع با استفاده از سیستم اسکادا و 

TCP/IPشبکه مبتنی بر 
حامد نصرالهی ;مصطفی سلطان فر پوستر
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6 45 1122
 با DCارائه یک روش جدید تشخیص خطای قطب در ریز شبکه 

استفاده از تبدیل موجک

 ;صادق رحیمی ;مجید ولی زاده ;میالد علیرضاییان

محمد یوسفی نژاد
پوستر

k
,

ره
ما

ش

كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  محل ارائه شفاهی ساعت نشست 

11 14 4106
Attributes  of Big  Data  Analytics  for Data-Driven 

Decision Making  in C yber-Physical Power S ystems
موسی  ;حامد نفیسی ;جالل مرادی ;حسین شاهین زاده

گئورک قره پتیان ;مرزبند
ارائه شفاهی 2 10 -10:15

12 4 8110
A  New Method for the  End-To-End Testing  of 

Differential Relays

 Behrooz Taheri; Seyed ;سیدامیر حسینی

Amir Hosseini; S irus  S alehimehr; 

Farzad Razavi

ارائه شفاهی 2 10:15 -10:30

10 20 3105
Fault Detection Method for DG  Disconnection in 

Inverter-Interfaced Microgrids  with 

Photovoltaic  S ystem

حسین عسکریان ابیانه ;حامد نفیسی ;عبدالحمید فرشادی ارائه شفاهی 3 12 - 12:15

5 7 1130

Adaptive  coordination of overcurrent relays  in 

active  distribution networks  utilizing  a  multi-

objective  optimization approach
رضا محمدی چبنلو ;آرش صمدی ارائه شفاهی 3 12:15 - 12:30

2 5 1119
A  New S tabilizing  Method of Differential 

Protection Against C urrent Transformer 

S aturation Using  C urrent Derivatives

هیرش سیدی ;توحید حسنی ;سیامک بهاری ارائه شفاهی 4 14 - 14:15

7 24 1140
Improvement of S ecurity of Transformer 

Differential Protection in Breaker-and-a-Half 

S ubstaions

علی عاقلی ;پیمان جعفریان ارائه شفاهی 4 14:15 - 14 : 30

8 38 1143
Transformer Terminal-Duality Model for Windings  

Turn-to-Turn Faults  S imulation
احسان حاجی پور ;مهدی وكیلیان ;نیما فرزین ارائه شفاهی 4 14 :30 -  14 : 45

13 9 8116
An Energy Variation-Based Method for 

Discrimination Between the  Internal Fault and 

Inrush C urrent in Power Transformers

 Behrooz Taheri; Seyed ;سیدامیر حسینی

Amir Hosseini; S irus  S alehimehr
ارائه شفاهی 4 14:45 - 15 

6 17 1131

C oordination of G enerator Underexcitation 

Protection with Underexcitation Limiter to 

Prevent G enerator Tripping  During  Power 

Transformer Energization:

Mohammad J ahani; Mohammad Zaman 

J elvian; G . B . G harehpetian
ارائه شفاهی 5 16:30 - 16:45

14 151
Ultra-fastDetection and Location of busbar 

Faults  Employing  IMG

Mohmoud Lashgari; S . Mohammad 

S hahrtaash
ارائه شفاهی 5 16:45 - 17
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1 28 1103
Investigation on Impact of Motor Dynamics  on 

Operation of C urrent Limiting  Protectors
 Behzad Keyvani; Hassan ;حامد نفیسی

Bakhtiari
چاپ

3 33 1124
Probability Evaluation of O ccurrence  of 

Ferroresonance  in Montazer Q aem 63kV  S ubstation
داوود ابوترابی  ;علیرضا صدیقی اناركی ;شهاب عارف

زارچی
پوستر

4 30 1127
Optimal Adaptive  Protection Using  S etting  

G roups  Allocation Based on Impedance  Matrix علی عباسی ;حسین كاظمی كارگر ;توحید سلیمانی اقدم پوستر

9 19 2109
Error locating  transmission lines  with 

thyristor-controlled series  capacitorsBy fuzzy 

logic  method

Morteza  Azimi Nasab; Mohammad Zand پوستر

راهرو طبقه سوم
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كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  ساعت نشست 

22 46 7108

ارائه یک شاخص نوین جهت پیش بینی نقطه ناپایداری ولتاژ در 

PMUشبکه قدرت به کمک تخمین حالت ناشی از اندازه گیری های  رضا  ;شهرام منتصر کوهساری ;مهرداد عابدی ;ایرج پورکیوانی

غنی آبادی
ارائه شفاهی 1 15:30 -15:45

32 155

 با در نظر گرفتن برنامه ریزی توسعه و WAMSطراحی سیستم 

شبکه برق : مطالعه موردی- شبگه و نامعینی تپ ترانسفورماتورها 

ایران
علی رضا صفاریان ;محمود جورابیان ;سعادت بهرامی ارائه شفاهی 1 15:45  - 16

28 54 10111

بررسی آسیب پذیریهای امنیتی سامانه های کنترل و اتوماسیون 

صنعت برق و راهکارهای امن سازی محمد حسین  ;امیر عباس ذونعمت کرمانی ;سعید خادمی

یغمایی مقدم
ارائه شفاهی 1 16 -16:15

1 68 1106

های قابلیت اطمینان شبکه توزیع با استفاده از ¬بهبود شاخص

اتوماسیون علی باباییان عقدا ارائه شفاهی 1 16:15- 16:30

8 104 1128

نحوه انجام عملیات نگهداری و تعمیرپست های اتوماسیونی

هاشم علیپور ;پیمان کریمی فرد ;محمد حسین فضائلی ارائه شفاهی 1 16:30 -16:45

20 90 4105

 در QRطراحی و به کارگیری برچسب های هوشمند براساس کد 

سیستمهای اتوماسیون پست پیمان کریمی فرد ;هاشم علیپور  ;محمد حسین فضائلی ارائه شفاهی 1 16:45 -17

1398 دی 10نشست یک  آمفی تئاتر ادیبی طبقه سوم سه شنبه عصر مورخ 
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كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  ساعت نشست 

26 64 9114

بررسی و غلبه بر چالش های حفاظتی در سنکرونیزم ریزشبکه ایستگاه های تقویت فشار 

گاز كشور با شبکه سراسری حسن رستگار ;غالمحسین ریاحی دهکردی ;حسن دهقان ارائه شفاهی 2 9 -9:15

17 98 2104

 (حفاظت تطبیقی)محاسبه زمان تاخیر ارسال پیام جهت هماهنگی رله های جریان زیاد 

 و بررسی رفتار آن در حضور خطIEC61850یک ریز شبکه مجهز به استاندارد مخابراتی
 ;علی بایندور ;حسن دهقانی ;سیدسجاد هزاوه ;حسین عسکریان ابیانه

نادر جاللی مرند
ارائه شفاهی 2 9:15 -9:30

21 78 5106
های استاتیک و دیجیتال ¬تعیین زمان مناسب انجام تعمیر و نگهداری انواع مختلف رله

موجود در شبکه
سید امیر حسینی ;رضا اسالمی ارائه شفاهی 2 9:30 -9:45

10 43 1137
ارائه روش جدید انتخاب بهینه منحنی مشخصه رله های جریان زیاد در یک ریز شبکه با 

PSO-GAاستفاده از الگوریتم 
كاظم مظلومی ;جواد نباتی ;سیدهادی موسوی مطلق ارائه شفاهی 2 9:45 -10

11 14 4106
Attributes  of Big  Data  Analytics  for Data-Driven 

Decision Making  in C yber-Physical Power S ystems

گئورک  ;موسی مرزبند ;حامد نفیسی ;جالل مرادی ;حسین شاهین زاده

قره پتیان
ارائه شفاهی 2 10 -10:15

12 4 8110

A  New Method for the  End-To-End Testing  of Differential 

Relays
 ;Behrooz Taheri; Seyed Amir Hosseini ;سیدامیر حسینی

S irus  S alehimehr; Farzad Razavi
ارائه شفاهی 2 10:15 -10:30

1398 دی 11نشست دو  آمفی تئاتر ادیبی طبقه سوم  چهارشنبه صبح مورخ 
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كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  ساعت نشست 

22 46 7108
ارائه یک شاخص نوین جهت پیش بینی نقطه ناپایداری ولتاژ در شبکه قدرت به كمک تخمین حالت ناشی از 

PMUاندازه گیری های 
رضا غنی آبادی ;شهرام منتصر كوهساری ;مهرداد عابدی ;ایرج پوركیوانی ارائه شفاهی 1 15:30 -15:45

32 155
مطالعه -  با در نظر گرفتن برنامه ریزی توسعه و شبگه و نامعینی تپ ترانسفورماتورها WAMSطراحی سیستم 

شبکه برق ایران: موردی
علی رضا صفاریان ;محمود جورابیان ;سعادت بهرامی ارائه شفاهی 1 15:45  - 16

28 54 10111 بررسی آسیب پذیریهای امنیتی سامانه های كنترل و اتوماسیون صنعت برق و راهکارهای امن سازی محمد حسین یغمایی مقدم ;امیر عباس ذونعمت كرمانی ;سعید خادمی ارائه شفاهی 1 16 -16:15

1 68 1106 بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه توزیع با استفاده از اتوماسیون علی باباییان عقدا ارائه شفاهی 1 16:15- 16:30

8 104 1128 نحوه انجام عملیات نگهداری و تعمیرپست های اتوماسیونی هاشم علیپور ;پیمان كریمی فرد ;محمد حسین فضائلی ارائه شفاهی 1 16:30 -16:45

20 90 4105 پیمان كریمی فرد ;هاشم علیپور  ;محمد حسین فضائلی در سیستمهای اتوماسیون پستQRطراحی و به كارگیری برچسب های هوشمند براساس كد  ارائه شفاهی 1 16:45 -17
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كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  ساعت نشست 

26 64 9114
بررسی و غلبه بر چالش های حفاظتی در سنکرونیزم ریزشبکه ایستگاه های تقویت فشار گاز كشور با شبکه 

سراسری
حسن رستگار ;غالمحسین ریاحی دهکردی ;حسن دهقان ارائه شفاهی 2 9 -9:15

17 98 2104
یک ریز شبکه مجهز به  (حفاظت تطبیقی)محاسبه زمان تاخیر ارسال پیام جهت هماهنگی رله های جریان زیاد 

 و بررسی رفتار آن در حضور خطIEC61850استاندارد مخابراتی

نادر  ;علی بایندور ;حسن دهقانی ;سیدسجاد هزاوه ;حسین عسکریان ابیانه

جاللی مرند
ارائه شفاهی 2 9:15 -9:30

21 78 5106 های استاتیک و دیجیتال موجود در شبکه¬تعیین زمان مناسب انجام تعمیر و نگهداری انواع مختلف رله سید امیر حسینی ;رضا اسالمی ارائه شفاهی 2 9:30 -9:45

10 43 1137
ارائه روش جدید انتخاب بهینه منحنی مشخصه رله های جریان زیاد در یک ریز شبکه با استفاده از الگوریتم 

PS O -G A
كاظم مظلومی ;جواد نباتی ;سیدهادی موسوی مطلق ارائه شفاهی 2 9:45 -10

11 14 4106
Attributes  of Big  Data  Analytics  for Data-Driven Decis ion Making  in C yber-

Physical Power S ystems
گئورک قره پتیان ;موسی مرزبند ;حامد نفیسی ;جالل مرادی ;حسین شاهین زاده ارائه شفاهی 2 10 -10:15

12 4 8110 A  New Method for the  E nd-To-E nd Testing  of Differential Relays
 Behrooz Taheri; Seyed Amir Hosseini; Sirus ;سیدامیر حسینی

S alehimehr; Farzad Razavi
ارائه شفاهی 2 10:15 -10:30

1398 دی 10نشست یک  آمفی تئاتر ادیبی طبقه سوم سه شنبه عصر مورخ 

1398 دی 11نشست دو  آمفی تئاتر ادیبی طبقه سوم چهارشنبه صبح مورخ 
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ما

ش

كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  ساعت نشست 

25 58 9110 دكتر صادق جمالی ;سحر رمضانی مبتنی بر مبدل منبع ولتاژHVDC در حضور سیستم های انتقال قدرت ACبررسی عملکرد رله های دیستانس  ارائه شفاهی 3 11 -11:15

27 66 9124
بهبود شاخص هماهنگی حفاظتی به منظور به دست آوردن ظرفیت بهینه منابع تولید پراكنده در شبکه های 

ارتقاء مشخصه عملکرد، تابع هدف و قیود: توزیع حلقوی
هاشم علیپور ;سجاد دادفر ;محمد مصطفی كرامت ارائه شفاهی 3 11:15 - 11:30

24 93 8120 صادق جمالی ;سید ستار حسینی ;محمد مهرابی كوشکی مبتنی بر مؤلفه های فركانس باالی جریان خطLCC-HVDCطرح حفاظت تک پایانه خطوط انتقال  ارائه شفاهی 3 11:30 - 11:45

7 115 1125 یک الگوریتم جدید برای مکان یابی خطا در حالت وجود عدم قطعیت در شبکه های انتقال
سید  ;امیر خرسندی ;رضا محمدی چبنلو ;نادر جاللی مرند ;حسین عسکریان ابیانه

سجاد هزاوه
ارائه شفاهی 3 11:45 -12

10 20 3105
Fault Detection Method for DG  Disconnection in Inverter-Interfaced Microgrids  

with Photovoltaic  S ystem
حسین عسکریان ابیانه ;حامد نفیسی ;عبدالحمید فرشادی ارائه شفاهی 3 12 - 12:15

5 7 1130
Adaptive  coordination of overcurrent relays  in active  distribution networks  

utilizing  a  multi-objective  optimization approach
رضا محمدی چبنلو ;آرش صمدی ارائه شفاهی 3 12:15 - 12:30

k
,

ره
ما

ش

كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  ساعت نشست 

13 97 1146
مطالعه موردی در -لزوم استفاده از حفاظت دیفرانسیل طولی در خطوط كوتاه جهت اجتناب از عملکرد ناصحیح حفاظت دیستانس

شبکه فوق توزیع منطقه گرمسار
غالمرضا اساسه ;فهیمه طاهریان ;یاسر محمودیان ارائه شفاهی 4 13:30 - 13:45

18 86 2105 روشی جدید در پایش و شناسایی خطا در سیستم كنترل و حفاظت مبتنی بر یادگیری تقویتی و شبکه عصبی یاسر صداقت ;سعید خادمی ارائه شفاهی 4 13:45 - 14

2 5 1119
A  New S tabilizing  Method of Differential Protection Against C urrent Transformer S aturation 

Using  C urrent Derivatives
هیرش سیدی ;توحید حسنی ;سیامک بهاری ارائه شفاهی 4 14 - 14:15

7 24 1140
Improvement of S ecurity of Transformer Differential Protection in Breaker-and-a-Half 

S ubstaions
علی عاقلی ;پیمان جعفریان ارائه شفاهی 4 14:15 - 14 : 30

8 38 1143 Transformer Terminal-Duality Model for Windings  Turn-to-Turn Faults  S imulation احسان حاجی پور ;مهدی وكیلیان ;نیما فرزین ارائه شفاهی 4 14 :30 -  14 : 45

13 9 8116
An Energy Variation-Based Method for Discrimination Between the  Internal Fault and Inrush 

C urrent in Power Transformers
Behrooz Taheri; Seyed Amir Hosseini; Sirus Salehimehr ;سیدامیر حسینی ارائه شفاهی 4 14:45 - 15 

نشست چهار آمفی تئاتر ادیبی طبقه سوم

1398 دی 11نشست سه  آمفی تئاتر ادیبی طبقه سوم چهارشنبه صبح مورخ 



k
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ره
ما

ش

كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  ساعت نشست 

2 100 1107 گئورک قره پتیان ;یداله عمویان ;پژمان هاشمیان  ;نیما كدیوریان ;احسان كرمی فوق توزیع بر روی عملکرد حفاظت دیستانسT-OFFمطالعه موردی تأثیر باز نمودن نوترال ترانسفورماتور انشعاب  ارائه شفاهی 5 15:30 - 15:45

16 44 1156 خطای اتصال به زمین سیم پیچی استاتور ژنراتور سنکرون% 100ارائه یک روش تطبیقی برای حفاظت  مهدی قطبی ملکی ;رضا محمدی چبنلو ;حامد دهقان ارائه شفاهی 5 15:45 - 16

15 95 1150 عملکرد بهینه رله دیستانس جهت تمایز خطا از نوسان توان با استفاده از روشی جدید منصور سعیدی ;احمد رضا عیوضی ;زهرا مروج ;علیرضا جدائی ارائه شفاهی 5 16 - 16:15

31 153 حقاظت سریع ژنراتورهای سنکرون با بکار گیری درخت تصمیم در برابر خروج از گام سیدمحمد شهرتاش ;محمود لشگری ارائه شفاهی 5 16:15 - 16:30

6 17 1131
C oordination of G enerator Underexcitation Protection with Underexcitation Limiter to 

Prevent G enerator Tripping  During  Power Transformer Energization:
Mohammad J ahani; Mohammad Zaman J e lvian; G . B . G harehpetian ارائه شفاهی 5 16:30 - 16:45

14 151 Ultra-fastDetection and Location of busbar Faults  Employing  IMG Mohmoud Lashgari; S . Mohammad S hahrtaash ارائه شفاهی 5 16:45 - 17

1398 دی 11نشست پنج آمفی تئاتر ادیبی طبقه سوم چهارشنبه صبح مورخ 



k
,

ره
ما

ش

كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  ساعت نشست 

25 58 9110
 مبتنی بر مبدل منبع HVDC در حضور سیستم های انتقال قدرت ACبررسی عملکرد رله های دیستانس 

ولتاژ
دكتر صادق جمالی ;سحر رمضانی ارائه شفاهی 3 11 -11:15

27 66 9124
بهبود شاخص هماهنگی حفاظتی به منظور به دست آوردن ظرفیت بهینه منابع تولید پراكنده در شبکه های 

ارتقاء مشخصه عملکرد، تابع هدف و قیود: توزیع حلقوی

 ;سجاد دادفر ;محمد مصطفی كرامت

هاشم علیپور
ارائه شفاهی 3 11:15 - 11:30

24 93 8120  مبتنی بر مؤلفه های فركانس باالی جریان خطLCC-HVDCطرح حفاظت تک پایانه خطوط انتقال 
سید ستار  ;محمد مهرابی كوشکی

صادق جمالی ;حسینی
ارائه شفاهی 3 11:30 - 11:45

7 115 1125 یک الگوریتم جدید برای مکان یابی خطا در حالت وجود عدم قطعیت در شبکه های انتقال

نادر جاللی  ;حسین عسکریان ابیانه

امیر  ;رضا محمدی چبنلو ;مرند

سید سجاد هزاوه ;خرسندی

ارائه شفاهی 3 11:45 -12

10 20 3105
Fault Detection Method for DG  Disconnection in Inverter-Interfaced 

Microgrids  with Photovoltaic  S ystem

 ;حامد نفیسی ;عبدالحمید فرشادی

حسین عسکریان ابیانه
ارائه شفاهی 3 12 - 12:15

5 7 1130
Adaptive  coordination of overcurrent relays  in active  distribution 

networks  utilizing  a  multi-objective  optimization approach
رضا محمدی چبنلو ;آرش صمدی ارائه شفاهی 3 12:15 - 12:30

1398 دی 11نشست سه  آمفی تئاتر ادیبی طبقه سوم  چهارشنبه صبح مورخ 
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ش

كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  ساعت نشست 

13 97 1146

لزوم استفاده از حفاظت دیفرانسیل طولی در خطوط كوتاه جهت اجتناب از عملکرد 

مطالعه موردی در شبکه فوق توزیع منطقه گرمسار-ناصحیح حفاظت دیستانس غالمرضا اساسه ;فهیمه طاهریان ;یاسر محمودیان ارائه شفاهی 4 13:30 - 13:45

18 86 2105
روشی جدید در پایش و شناسایی خطا در سیستم كنترل و حفاظت مبتنی بر یادگیری 

تقویتی و شبکه عصبی یاسر صداقت ;سعید خادمی ارائه شفاهی 4 13:45 - 14

2 5 1119

A  New S tabilizing  Method of Differential Protection 

Against C urrent Transformer S aturation Using  C urrent 

Derivatives

هیرش سیدی ;توحید حسنی ;سیامک بهاری ارائه شفاهی 4 14 - 14:15

7 24 1140

Improvement of S ecurity of Transformer Differential 

Protection in Breaker-and-a-Half S ubstaions علی عاقلی ;پیمان جعفریان ارائه شفاهی 4 14:15 - 14 : 30

8 38 1143
Transformer Terminal-Duality Model for Windings  Turn-

to-Turn Faults  S imulation
احسان حاجی پور ;مهدی وكیلیان ;نیما فرزین ارائه شفاهی 4 14 :30 -  14 : 45

13 9 8116

An Energy Variation-Based Method for Discrimination 

Between the  Internal Fault and Inrush C urrent in Power 

Transformers

 Behrooz Taheri; Seyed ;سیدامیر حسینی

Amir Hosseini; S irus  S alehimehr
ارائه شفاهی 4 14:45 - 15 

1398 دی 11نشست چهار آمفی تئاتر ادیبی طبقه سوم  چهارشنبه بعد از ظهر مورخ 
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ما

ش

كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  ساعت نشست 

2 100 1107
 فوق توزیع بر روی عملکرد حفاظت T-OFFمطالعه موردی تأثیر باز نمودن نوترال ترانسفورماتور انشعاب 

دیستانس

گئورک  ;یداله عمویان ;پژمان هاشمیان  ;نیما كدیوریان ;احسان كرمی

قره پتیان
ارائه شفاهی 5 15:30 - 15:45

16 44 1156
خطای اتصال به زمین سیم پیچی استاتور ژنراتور سنکرون% 100ارائه یک روش تطبیقی برای حفاظت 

مهدی قطبی ملکی ;رضا محمدی چبنلو ;حامد دهقان ارائه شفاهی 5 15:45 - 16

15 95 1150 عملکرد بهینه رله دیستانس جهت تمایز خطا از نوسان توان با استفاده از روشی جدید منصور سعیدی ;احمد رضا عیوضی ;زهرا مروج ;علیرضا جدائی ارائه شفاهی 5 16 - 16:15

31 153 حقاظت سریع ژنراتورهای سنکرون با بکار گیری درخت تصمیم در برابر خروج از گام سیدمحمد شهرتاش ;محمود لشگری ارائه شفاهی 5 16:15 - 16:30

6 17 1131

C oordination of G enerator Underexcitation Protection with 

Underexcitation Limiter to Prevent G enerator Tripping  During  Power 

Transformer Energization:

Mohammad J ahani; Mohammad Zaman J e lvian; G . B . 

G harehpetian
ارائه شفاهی 5 16:30 - 16:45

14 151
Ultra-fastDetection and Location of busbar Faults  Employing  IMG Mohmoud Lashgari; S . Mohammad S hahrtaash

ارائه شفاهی 5 16:45 - 17

1398 دی 11نشست پنج آمفی تئاتر ادیبی طبقه سوم چهارشنبه صبح مورخ 
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ره
ما

ش

كد عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه نشست  محل ارائه شفاهی ساعت نشست 

22 46 7108

ارائه یک شاخص نوین جهت پیش بینی نقطه ناپایداری ولتاژ در شبکه 

PMUقدرت به كمک تخمین حالت ناشی از اندازه گیری های 
شهرام منتصر  ;مهرداد عابدی ;ایرج پوركیوانی

رضا غنی آبادی ;كوهساری
ارائه شفاهی 1 15:30 -15:45

32 155

 با در نظر گرفتن برنامه ریزی توسعه و WAMSطراحی سیستم 

شبکه برق : مطالعه موردی- شبگه و نامعینی تپ ترانسفورماتورها 

ایران
علی رضا صفاریان ;محمود جورابیان ;سعادت بهرامی ارائه شفاهی 1 15:45  - 16

28 54 10111
بررسی آسیب پذیریهای امنیتی سامانه های كنترل و اتوماسیون 

صنعت برق و راهکارهای امن سازی

محمد  ;امیر عباس ذونعمت كرمانی ;سعید خادمی

حسین یغمایی مقدم
ارائه شفاهی 1 16 -16:15

1 68 1106
های قابلیت اطمینان شبکه توزیع با استفاده از ¬بهبود شاخص

اتوماسیون
علی باباییان عقدا ارائه شفاهی 1 16:15- 16:30

8 104 1128
نحوه انجام عملیات نگهداری و تعمیرپست های اتوماسیونی

هاشم  ;پیمان كریمی فرد ;محمد حسین فضائلی

علیپور
ارائه شفاهی 1 16:30 -16:45

20 90 4105
 در QRطراحی و به كارگیری برچسب های هوشمند براساس كد 

سیستمهای اتوماسیون پست
پیمان كریمی  ;هاشم علیپور  ;محمد حسین فضائلی

فرد
ارائه شفاهی 1 16:45 -17

26 64 9114

بررسی و غلبه بر چالش های حفاظتی در سنکرونیزم ریزشبکه 

ایستگاه های تقویت فشار گاز كشور با شبکه سراسری حسن  ;غالمحسین ریاحی دهکردی ;حسن دهقان

رستگار
ارائه شفاهی 2 9 -9:15

17 98 2104

محاسبه زمان تاخیر ارسال پیام جهت هماهنگی رله های جریان زیاد 

یک ریز شبکه مجهز به استاندارد  (حفاظت تطبیقی)

 و بررسی رفتار آن در حضور خطIEC61850مخابراتی

حسن  ;سیدسجاد هزاوه ;حسین عسکریان ابیانه

نادر جاللی مرند ;علی بایندور ;دهقانی
ارائه شفاهی 2 9:15 -9:30

21 78 5106
های ¬تعیین زمان مناسب انجام تعمیر و نگهداری انواع مختلف رله

استاتیک و دیجیتال موجود در شبکه سید امیر حسینی ;رضا اسالمی ارائه شفاهی 2 9:30 -9:45

10 43 1137

ارائه روش جدید انتخاب بهینه منحنی مشخصه رله های جریان زیاد 

PSO-GAدر یک ریز شبکه با استفاده از الگوریتم  كاظم  ;جواد نباتی ;سیدهادی موسوی مطلق

مظلومی
ارائه شفاهی 2 9:45 -10
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25 58 9110

 در حضور سیستم های انتقال ACبررسی عملکرد رله های دیستانس 

 مبتنی بر مبدل منبع ولتاژHVDCقدرت 
دكتر صادق جمالی ;سحر رمضانی ارائه شفاهی 3 11 -11:15

27 66 9124

بهبود شاخص هماهنگی حفاظتی به منظور به دست آوردن ظرفیت 

ارتقاء مشخصه : بهینه منابع تولید پراكنده در شبکه های توزیع حلقوی

عملکرد، تابع هدف و قیود
هاشم علیپور ;سجاد دادفر ;محمد مصطفی كرامت ارائه شفاهی 3 11:15 - 11:30

24 93 8120
 مبتنی بر LCC-HVDCطرح حفاظت تک پایانه خطوط انتقال 

مؤلفه های فركانس باالی جریان خط
صادق  ;سید ستار حسینی ;محمد مهرابی كوشکی

جمالی
ارائه شفاهی 3 11:30 - 11:45

7 115 1125

یک الگوریتم جدید برای مکان یابی خطا در حالت وجود عدم قطعیت 

در شبکه های انتقال رضا  ;نادر جاللی مرند ;حسین عسکریان ابیانه

سید سجاد هزاوه ;امیر خرسندی ;محمدی چبنلو
ارائه شفاهی 3 11:45 -12

13 97 1146

لزوم استفاده از حفاظت دیفرانسیل طولی در خطوط كوتاه جهت 

مطالعه موردی در -اجتناب از عملکرد ناصحیح حفاظت دیستانس

شبکه فوق توزیع منطقه گرمسار
غالمرضا اساسه ;فهیمه طاهریان ;یاسر محمودیان ارائه شفاهی 4 13:30 - 13:45

18 86 2105

روشی جدید در پایش و شناسایی خطا در سیستم كنترل و حفاظت 

مبتنی بر یادگیری تقویتی و شبکه عصبی
یاسر صداقت ;سعید خادمی ارائه شفاهی 4 13:45 - 14

2 100 1107
 T-OFFمطالعه موردی تأثیر باز نمودن نوترال ترانسفورماتور انشعاب 

فوق توزیع بر روی عملکرد حفاظت دیستانس

 ;پژمان هاشمیان  ;نیما كدیوریان ;احسان كرمی

گئورک قره پتیان ;یداله عمویان
ارائه شفاهی 5 15:30 - 15:45

16 44 1156
خطای اتصال به زمین % 100ارائه یک روش تطبیقی برای حفاظت 

سیم پیچی استاتور ژنراتور سنکرون

مهدی قطبی  ;رضا محمدی چبنلو ;حامد دهقان

ملکی
ارائه شفاهی 5 15:45 - 16

15 95 1150
عملکرد بهینه رله دیستانس جهت تمایز خطا از نوسان توان با 

استفاده از روشی جدید

 ;احمد رضا عیوضی ;زهرا مروج ;علیرضا جدائی

منصور سعیدی
ارائه شفاهی 5 16 - 16:15

31 153
حقاظت سریع ژنراتورهای سنکرون با بکار گیری درخت تصمیم در 

برابر خروج از گام سیدمحمد شهرتاش ;محمود لشگری ارائه شفاهی 5 16:15 - 16:30
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3 48 1112

ارزیابی عملکرد حلقه فاز به زمین مبتنی بر امپدانس رله های 

 كیلوولت برق منطقه ای غرب63دیستانس در خطوط 
 ;احسان حاجی پور ;مهدی وكیلیان ;احسان كرمی

احمد خلیلی نیا ;افشار بالی
پوستر

11 42 1138
اتوماسیون و سیستم آنالین مانیتورینگ ترانسفورماتورهای قدرت

میثم حسنی ;هاشم علیپور ;اسمعیل همتی پوستر

5 79 1121
تنظیم بهینه ضریب جبرانسازی جریان مولفه صفر رله دیستانس در 

TOFFخطوط دارای ترانسفورماتور 

 ;علی عاقلی ;پیمان جعفریان ;پیمان جعفریان

حمید اسکندری
پوستر

29 71 11132

بکارگیری ابزارها و تکنیک های نمایش اطالعات، پیش نیازی برای 

بهره برداری بدون اپراتور از پست های اتوماسیون جواد حسن پور پوستر

30 91 11151
طراحی واجرای سناریو محور سامانه مدیریت و كنترل بار در شركت 

توزیع برق استان اصفهان
حسین شکراللهی ;پیمان فاضلی ;حسین صالحی پوستر

4 101 1117

های دیستانس ¬معیاری جدید جهت سنجش كفایت زون سوم رله

سید محمد هاشمی ;پیمان جعفریان ;علی عاقلی شبکه انتقال برق كشورInfeedپشتیبان در خطوط موازی و دارای  پوستر

19 51 2115

امنیت سایبری و قابلیت اطمینان جهت بهره برداری از سامانه كنترل 

نیروگاه در مراكز دیس  پاچینگ (AGC)تولید خودكار 
 ; زاده احسان ذبیح ;مهران رسولی ;كیا ساعدی فر

مهدی مقیم زاده ;كمال صیدآبادی
پوستر

14 83 1148
روش جدید دوپایانه ای مکانیابی خطا در خطوط انتقال مبتنی بر 

امواج سیار با درنظر گرفتن اثر خطوط مجاور
حمید جوادی ;مجتبی یوسفی پوستر

23 111 8117

كاهش تعداد رله ها و تکمیل حفاظت ایستگاه های فوق توزیع با 

IEC 61850استفاده از حفاظت هوشمند مبتنی بر استاندارد 
محمد علی  ;غالمرضا صفاری ;محمد رضا پزشکیان

احسان صرافان ;رحیم نجاتی منفرد ;هرمزی 
پوستر

12 40 1139
آموزش حفاظت سیستم های قدرت و كار با رله های دیجیتال با 

استفاده از شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت

سید مجید  ;اصغر چیت گران ;محمد مهدی رزم آور

مصطفی زاده
پوستر

9 114 1133
كنترل و هوشمند سازی شبکه توزیع با استفاده از سیستم اسکادا و 

TCP/IPشبکه مبتنی بر 
حامد نصرالهی ;مصطفی سلطان فر پوستر

6 45 1122
 با DCارائه یک روش جدید تشخیص خطای قطب در ریز شبکه 

استفاده از تبدیل موجک

 ;صادق رحیمی ;مجید ولی زاده ;میالد علیرضاییان

محمد یوسفی نژاد
پوستر

راهرو طبقه سوم




