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تحصیالت
کانادا. لندن، وسترن اونتاریو، اه دانش برق‐قدرت، دکترا–مهندس

بادی توربین های برای جام مدل ی ارائه
١٣٨٧–١٣٨٣

ایران. اصفهان، اصفهان، صنعت اه دانش برق‐قدرت، ارشد–مهندس کارشناس
TMS320C2x ّپردازنده انات ازام استفاده با دیستانس دیجیتال رله شبیه سازی و طراح

١٣٧٣–١٣٧١

ایران. شیراز، شیراز، اه دانش برق، –مهندس کارشناس ١٣۶۶–١٣٧١

تجربیات

شغل تجربیات

پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش وکنترل، برق‐قدرت مدیر گروه و هیئت علم عضو
ایران. کرمان، کرمان،

تاکنون–١٣٩۶

کرمان، پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش برق‐قدرت، مدیر گروه و هیئت علم عضو
ایران. کرمان،

١٣٩–١٣٩٠۶

ایران. کرمان، کرمان، پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش ، اجتماع و فرهنگ معاون ١٣٩–١٣٩١۴

ایران. کرمان، کرمان، پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش ، فرهنگ و دانشجوئ معاون ١٣٩١–١٣٨٩

کرمان. کرمان، پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش ، فرهنگ و امور دانشجوئ مشاور ١٣٨٩–١٣٨٨

کانادا. لندن، اونتاریو، وسترن اه دانش پژوهش، و آموزش دستیار ١٣٨٧–١٣٨٣

ایران. کرمان، جنوبشرق، رسانیر شرکت پروژه، مدیر و تله متری کارشناس ١٣٨٣–١٣٨١
ایران. کرمان، کرمان، منطقه ای برق شرکت رلیاژ، و حفاظت مسئول کارشناس ١٣٨١–١٣٧٨

ایران. کرمان، کرمان، شهید باهنر اه دانش ، دفتر فن سرپرست و هیئت علم عضو ١٣٧۴–١٣٧٨
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ای ‐حرفه تخصص فعالیتهای
کرمان. استان برق نیروی تولید شرکت ، مدیره عضوهیئت تاکنون–١٣٩۶

کرمان. استان جنوب برق توزیع شرکت تحقیقات، کمیسیون وعضو تحقیقات مشاور تاکنون–١٣٩٠

کرمان. استان ای منطقه برق شرکت تحقیقات، کمیسیون عضو تاکنون–١٣٩۶

کرمان. استان ان نخب بنیاد نو، های انرژی تخصص کارگروه عضو تاکنون–١٣٩۴

کرمان. پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش ، پژوهش شورای عضو ١٣٩–١٣٨٩۴

کرمان. استان مهندس نظام سازمان دوره)، (ششمین مدیره هیئت اصل عضو
کرمان. استان مهندس نظام سازمان دوره)، ششمین و (پنجمین برق تخصص گروه عضو

. نیرو انتقال و توزیع زمینه در حقیق شخص ی رتبه مشاور
کرمان. استانداری کرمان، استان فن شورای تاسیسات نظارت کارشناس کمیته دبیر

تاکنون. ٧۵ سال از ، صنعت و ساختمان پروژه چندین برق تاسیسات نظارت و طراح
کرمان. پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش زیست، محیط و بهداشت ، ایمن کمیته عضو

.IEEE ا وآمری ایران ترونی ال و برق مهندسان انجمن عضو

تدریس سوابق
کرمان. پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش تاکنون–١٣٨٩

انرژیهای شناخت و بررس قدرت٢، ترونی ال ، تری ال انرژی توزیع قدرت١،سیستم های ترونی ال دروس: تدریس
قدرت٢ سیستم های بررس تجدیدپذیر، انرژیهای نو،

کرمان. شهید باهنر اه دانش ١٣٩–١٣٨٧۵

قدرت سیستم های حفاظت و رله ، تری ال تاسیسات نو، انرژیهای شناخت و بررس قدرت، ترونی ال دروس: تدریس
تری ال ماشینهای و

کانادا. اونتاریو وسترن اه دانش ١٣٨۴–١٣٨٧
Real time & Embeded systems اه آزمایش حفاظت، و رله اه آزمایش

کرمان. شهید باهنر اه دانش ١٣٧۴–١٣٧٨
٢ و ١ برق مبان و تری ال تاسیسات دروس: تدریس

کرمان. آزاد اه دانش ١٣٨٣–١٣٧٧

٢ برق مبان و اتوماتی کنترل سیستم های ، تری ال ماشین های قدرت، سیستم های بررس دروس: تدریس

کرمان. ای برق‐منطقه شرکت آموزش مرکز ١٣٧۶–١٣٨٣

پایداری سیستم قدرت، حفاظت و رله ر، فلی منابع و هارمونی ها کابل، تئوری قدرت، سیستم های بررس دروس: تدریس
ولتاژ اضافه حفاظت و سیستم قدرت

کرمان. شهید چمران اه دانش ١٣٧۶–١٣٧٧

انتقال سیستم های ترانسفورماتور ها، و DC ماشین های دروس: تدریس

اصفهان. صنعت اه دانش ١٣٧٣–١٣٧١

کنترل سیستم های اه آزمایش

ویژه آموزش های
ا. آمری بوستون، ،E/J Bloom Associates Inc. قدرت، کانورتورهای دیجیتال کنترل ١٣٨۴

ایران. کرمان، کرمان، ای برق‐منطقه شرکت ،FACTS ادوات و راکتیو توان کنترل ١٣٨٠
ایران. کرمان، کرمان، ای برق‐منطقه شرکت ،ALSTOM عددی حفاظت رله های ١٣٨٠

ایران. کرمان، کرمان، ای برق‐منطقه شرکت ،ABB حفاظت رله های ١٣٧٩
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ایران. اصفهان، ، پژوهش و آموزش مؤسسه قدرت، سیستم حفاظت رله های ١٣٧٩

رایانه ای مهارتهای

Matlab/Simulink, FAST, AeroDyn, TurbSim , PSIM, EMTP, CAP540
(ABB Product), PEGASYS (Power Measurement’s Product),
FREJAWIN (Progamma Product), TMS320C2x Software Tools (Texas
Instrument’s products).

نرم افزار ها

C++, Matlab, Basic, Fortran. برنامه نویس زبانهای
LaTex, Microsoft Office, Harvard Graphics, AutoCad, Windows XP. رایانه ای برنامه های
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“، فتوولتائي ماژول ی رد عمل بر جزئ سایه تأثير ”بررس نژاد، فدایی اله روح و بخش فرح وحيد آخورمه، نادری محمد .٣٢
.١٣٩۵ اردیبهشت شیراز، ایران، برق مهندس کنفرانس چهارمین و بیست

فالیویل،“ انرژی کننده ازذخیره استفاده با بادی توربینهای ولتاژ و توان نوسانات ”کاهش فدائ نژاد، ا... روح و ایرانمنش شهرزاد .٣٣
١٣٩۴ اسفند مشهد، ايران، پراکنده توليد و پذير تجديد انرژيھای کنفرانس چهارمين

بوسیله اه آزمایش پلیمری پیل سوخت ی پارامتر های ”شناسایی اسماعیلیان، حمیدرضا و نژاد فدائ ا... روح ، دهقان مهال .٣۴
.١٣٩۴ اردیبهشت تهران، ، پیل سوخت و هيدروژن کنفرانس سومين “، گرانش بهینه سازی وریتم ال

توان بیشینه نقطه ردیاب سیستم ساخت و ”طراح مهدوی نیا، عبدالوحید و فدائ نژاد ا... روح فرحبخش، وحید فخر، مهرداد .٣۵
اردیبهشت زاهدان، برق، نیروی توزیع های ه شب کنفرانس بیستمین “ جزئ سایه شرایط تحت کنترولر رو می پایه بر فتوولتائی ماژول

.١٣٩۴

نظر بادر کرمان ان‐ ری توزیع ه شب در بادی مزرعه یابی ان ”م مهدوی نیا، عبدالوحید و فدائ نژاد ا... روح نوه، حسین امین .٣۶
.١٣٩۴ اردیبهشت زاهدان، برق، نیروی توزیع های ه شب کنفرانس بیستمین باد،“ پتانسیل و ه شب تلفات گرفتن

فتوولتائي پنلهاي بهينه شيب زاويه ”تعيين عبدل زاده، مرتض و فدائ نژاد ا... روح ، االمین روح امین ، پور غریب شاه حامد .٣٧
خرداد تهران، ایران، برق مهندس کنفرانس دومین و بیست “، محاسبات مدل و اه آزمايش سيستم از استفاده با کرمان درمنطقه

.١٣٩٣

“، اه آزمايش اعتبارسنج با فتوولتائي پنل مدل سازی ”ارزیابی عبدل زاده، مرتض و فدائ نژاد ا... روح ، پور غریب شاه حامد .٣٨
.١٣٩٣ آبان تهران، برق، الملل بین کنفرانس نهمین و بیست

“، جزئ سایه شرایط تحت فتوولتائی آرایه از توان حداکثر ”دریافت نژاد، فدائ ا... روح و فخر مهرداد فرحبخش، وحید .٣٩
.١٣٩٣ آبان تهران، برق، الملل بین کنفرانس نهمین و بیست

مزرعه از ناش ولتاژ و توان نوسانات ”کاهش اسماعیلیان، حمیدرضا و فدائ نژاد ا... ،روح قشالق حسن عبدالله امیرحسین .۴٠
آبان تهران، برق، الملل بین کنفرانس نهمین و بیست “، ابرخازن و هیدروژن انرژی ذخیره سیستم بهمراه STATCOM بوسیله بادی

.١٣٩٣

مزرعه بادی ی معادل و کامل مدل سازی ”مقایسه ک نیا، فرشید و اسماعیلیان حمیدرضا نژاد، فدائ ا... روح خاتم عقدا، محسن .۴١
.١٣٩٣ آبان تهران، برق، بین الملل کنفرانس نهمین بیست و “،DIgSILENTافزار نرم از استفاده با نمونه

توليد منابع حضور با توزيع ھای ه شب حفاظت الت مش رف برای جديد روش ”ارائه فدائ نژاد، ا... روح و عاشوری حسين .۴٢
.١٣٩٢ تير کرمان، پاک، انرژی ساالنه کنفرانس سومين پراکنده،“

کاھش ھدف با متغيير سرعت بادی توربين کننده کنترل ”طراح فدائ نژاد، ا... روح و فروغ عليرضا محمدی، ابراھيم .۴٣
.١٣٩٢ فروردين اصفھان، ايران، پراکنده توليد منابع و پذير تجديد انرژيھای کنفرانس سومين توربين،“ برج روی ارتعاشات

در نياز مورد چرخان رزرو ميزان بر بادی مزارع سازی مدل انواع ”تاثير فدائ نژاد، ا... روح و محمدی ابراھيم ، فروغ عليرضا .۴۴
.١٣٩٢ فروردين اصفھان، ايران، پراکنده توليد منابع و پذير تجديد انرژيھای کنفرانس سومين قدرت،“ سيستم

انرژی از بھينه برداری بھره در تري ال انرژی ھای تعرفه ”تأثير زاده، عبدل مرتض و فدائ نژاد ا... روح زاده، عبدل زينب .۴۵
.١٣٩١ دی تهران، سيرد، ای منطقه کنفرانس ‐کرمان،“ جيرفت ميانده شھر در فتوولتايي ھای پانل خروج

يك بادي هاي توربين بهينه يابي ان م در Wake اثر كردن ”لحاظ فدائ نژاد، ا... روح و محرم احسان ، جھرم فرد نژاد سعيد .۴۶
.١٣٩١ مھر تھران، ايران، بادي انرژي كنفرانس نخستين “، بادي مزرعه

٨/١۴



ایران،“ برق ه شب برای بادی مزارع Grid Code ایجاد ”ضرورت فدائ نژاد، ا... روح و فروغ عليرضا محمدی، ابراھيم .۴٧
.١٣٩١ مھر تھران، ايران، بادي انرژي كنفرانس نخستين

مطالعات حوزه بررس و بادي مزارع سازي مدل انواع بر ”مروري محمديان، محسن و فدائ نژاد ا... روح كناري، صبوري مرتض .۴٨
.١٣٩١ مهر تهران، ايران، بادي انرژي كنفرانس نخستين “، آنها كاربرد و

کیفیت پارامترهای بهبود منظور به STATCOM ”کاربرد فدائ نژاد، ا... روح و کناری صبوری مرتض پناه، شریعت حمید .۴٩
تیر کرمان، ، پاک انرژی ساالنه کنفرانس دومین بادی،“ مزرعه سازی مدل انواع گرفتن نظر در با بادی مزرعه به متصل ه شب توان

.١٣٩١

هارمونی کاهش منظور به اکتیو فیلتر ”کاربرد فدائ نژاد، ا... روح و اسماعیل سعید پناه، شریعت حمید کناری، صبوری مرتض .۵٠
.١٣٩١ تیر کرمان، ، پاک انرژی ساالنه کنفرانس دومین “، بادی مزرعه در ر فلی و

توان اکثر حد نقطه ردیاب سیستم ساخت و ”طراح فدائ نژاد، ا... روح و ناج رضا حميد چاوشيان، رضا محمد ، فرج رسول .۵١
.١٣٩١ تیر کرمان، پاک، انرژی ساالنه کنفرانس دومین “، FPGA از استفاده با خورشیدی سلول در

ترکیبی سیستم سازی بهینه و اقتصادی ”بررس ، اسماعیل سعید و فدائ نژاد ا... روح نژاد، رشیدی مسعود شاهسوندی، ابراهیم .۵٢
اهواز، ، تری ال انرژی مصرف سازی بهینه و اصالح سراسری کنفرانس سومین فارس،“ ی منطقه برای ه شب از مستقل انرژی تولید

.١٣٩٠ اسفند

محوره تک کننده دنبال و غبار و گرد تاثیر ”بررس عبدل زاده، مرتض و فدائ نژاد ا... ،روح عبدل زاده زینب ، االمین روح  امین .۵٣
ایران، پراکنده تولید منابع و پذیر تجدید انرژیهای کنفرانس دومین کرمان،“ ماهان‐ شهر در فتوولتائی پانل های تولیدی توان بر

.١٣٩٠ اسفند ، تهران

تورهای کل برای تشعشع انرژی بیشینه ”دریافت ، االمین روح  امین و عبدل زاده مرتض ، فدائ نژاد ا... روح عبدل زاده، زینب .۵۴
.١٣٩٠ اسفند تهران، ایران، پراکنده تولید منابع و پذیر تجدید انرژیهای کنفرانس دومین ايران،“ مختلف نواح در خورشيدی

فتوولتائيك،“ مولدهاي از توان بيشترين دريافت منظور به افزايش هدايت روش ”بهبود فدائ نژاد، ا... روح و االمین روح  امین .۵۵
.١٣٩٠ آبان تهران، ، برق الملل بین کنفرانس ششمین و بیست

و حضور احتماالت مدل ”ارائه فدائ نژاد، ا... روح و نژاد رشیدی مسعود ، جهرم زارعیان مهدی ، بیوک حسین مهدی محمد .۵۶
توسعه خودرو فناوریهای انرژی مل کنفرانس نخستین قدرت،“ های سیستم از برداری بهره بهبود در برق خودروهای حضور عدم

.١٣٩٠ آبان تهران، ، تری ال و هیبریدی خودروی فناوری رد روی با پایدار

ترکیبی سیستم از استفاده اقتصادی سازی بهینه و فن ”ارزیابی نژاد رشیدی مسعود و فدائ نژاد ا... روح شاهسوندی، ابراهیم .۵٧
نوین ردهای روی الملل بین کنفرانس اولین “، HOMER افزار نرم از استفاده با شرق آذربایجان منطقه در بادی دیزل‐توربین

.١٣٩٠ آذر تهران، انرژی، نگهداشت

اساس بر هایبریدی خورشیدی های ماژول در انرژی ”مدیریت فدائ نژاد، ا... روح و االمین روح مهدی محمدیان، محسن .۵٨
.١٣٨٩ اسفند کرمان، پاک، انرژی ساالنه کنفرانس اولین –باینری،“ وراثت وریتم ال

پیل هایبرید مولد در کار نقاط بهینه ”تعیین فدائ نژاد، ا... روح و محمدیان محسن نژاد، هدایت نصرا... خداپرست، سعید .۵٩
.١٣٨٩ اسفند کرمان، پاک، انرژی ساالنه کنفرانس اولین باطری،“ ‐ سوخت

سیستم دینامی مدل سازی شبیه و ”مدلسازی فدائ نژاد، ا... روح و محمدیان محسن آبادی، محمود امین ، باب رضائ مرتض .۶٠
.١٣٨٩ اسفند کرمان، پاک، انرژی ساالنه کنفرانس اولین بادی،“ توربین و سوخت پیل از ل متش هایبرید

بررس در پراکنده تولید منابع ”تاثیر فدائ نژاد، ا... روح و محمدیان محسن ، جهرم البرزی سروش پور، همت حسین محمد .۶١
.١٣٨٩ اسفند کرمان، پاک، انرژی ساالنه کنفرانس اولین یافته،“ توسعه ژنتی وریتم ال اساس بر گذاری خازن یابی ان م بهینه

بادی های توربین در Yaw خطای از ناش توزیع های ه شب ر فلی ”مطالعه ، اسماعیل سعید و رهنما محمد فدائ نژاد، ا... روح .۶٢
.١٣٨٨ اسفند بیرجند، پراکنده، تولید منابع و پذیر تجدید انرژیهای کنفرانس اولین ثابت،“ سرعت
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جهت پراکنده تولید منابع با توزیع هاي ه شب در لوزها ری بهینه ”جایابی فدائ نژاد، ا... روح و اسماعيل سعيد ، عظيم رضا .۶٣
پراکنده، تولید منابع و پذیر تجدید انرژیهای کنفرانس اولین یافته،“ بهبود ان مورچ وریتم ال از استفاده با نشده توزیع انرژي کاهش

.١٣٨٨ اسفند بیرجند،

شهر در خورشیدي تورهاي کل سط سمت و شیب بهینه زاویه ”تعیین فدائ نژاد، ا... روح و رھنما محمد زاده، عبدل مرتض .۶۴
.١٣٨٨ اسفند بیرجند، پراکنده، تولید منابع و پذیر تجدید انرژیهای کنفرانس اولین کرمان،“
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جزوه: و کتاب

1. R. Fadaeinedjad, M. Moallem, and G. Moschopoulos, “Electromechanical and Aerodynamic Sim-
ulation of Wind Turbines: Basics, Concepts, and Applications,” ISBN: 978-3639189711, VDM
Verlag, Germany, www.vdm-publishing.com, Sept. 2009.

اصفهان، عال آموزش و تحقیقات موسسه “، ه شب پست اپراتورهای برای قدرت سیستم پایداری جزوه ”تهیه فدائ نژاد، الله روح .٢
.١٣٨٠ ایران، اصفهان،

شده: ارائه آموزش کارگاه

و قدرت سیستمهای کنفرانس بادی“، های توربین کلیدی ”مفاهیم آموزش کارگاه اندازی راه و طراح فدائ نژاد، الله روح .١
.١٣٨٩ ایران، انار، انار، اسالم آزاد اه دانش پذیر، تجدید انرژیهای

، کرمان استان شمال برق توزیع شرکت (ارتینگ)“، زمین ”سیستمهای آموزش کارگاه اندازی راه و طراح فدائ نژاد، الله روح .٢
.١٣٨٩ ایران، کرمان،

چهاردهمین در شده ارائه قدرت،“ ه شب به بادی های توربین اتصال با مرتبط ”مسائل آموزش کارگاه برگزاری فدائ نژاد، الله روح .٣
.١٣٨٨ ایران، کرمان، برق، توزیع های ه شب کنفرانس

کارشناس ارشد: نامه های پایان مشاوره و راهنمایی

و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش كرمان،“ استان جنوب توزيع ه شب در باده مزرعه بهينه يابي ان م و ”بررس نوه، حسین امین .١
كرمان،“ استان جنوب توزيع ه شب در باده مزرعه بهينه يابي ان م و ”بررس نوه، حسین امین .١٣٩٣ بهمن کرمان، پیشرفته فناوری

.١٣٩٣ بهمن کرمان، پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش

و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش “، سوخت پيل بادي توربين تركيبي هاي سيستم در توان ”كيفيت ، عبدالله حسین امیر .٢
.١٣٩٣ بهمن کرمان، پیشرفته فناوری

تکمیل تحصیالت اه دانش متغیر،“ و ثابت سرعت بادی های توربین حاوی بادی مزارع انواع ”مدلسازی عقدا، خاتم محسن .٣
.١٣٩٣ آذر کرمان، پیشرفته فناوری و صنعت

فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش فتوولتائيك،“ ماژول توان بيشينه نقطه رديابي سيستم ساخت و ”طراح فخر، مهرداد .۴
.١٣٩٣ اسفند کرمان، پیشرفته

تکمیل تحصیالت اه دانش “، جزئ شرايط تحت ولتائيك فتو پانل توان بيشينه نقطه جستجو جديد روش ”ارائه بخش، فرح وحید .۵
.١٣٩٣ اسفند کرمان، پیشرفته فناوری و صنعت

و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش يافته،“ ساختار تجديد برق صنعت در فركانس هوشمند ”بارزدايي ، دشتخاك منتظري ميثم .۶
.١٣٩٢ بهمن کرمان، پیشرفته فناوری

فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش توزيع،“ هاي ه شب در حفاظت تجهيزات بر ها DG حضور ”تاثير عاشوري، حسين .٧
.١٣٩٢ مهر کرمان، پیشرفته

تحصیالت اه دانش وارده،“ های نیرو و برج ارتعاشات کاهش برای بادی توربین کننده کنترل ”طراح بادیزی، محمدی ابراهیم .٨
.١٣٩٢ شهریور کرمان، پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل
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“، جزئ سایه شرایط تحت فتوولتائی سلولهای ربندی پی انواع اه آزمایش ”بررس ، خادم رضا امیر نژاد، فدائ ا... روح .١
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“، جزئ سایه شرایط تحت فتوولتائی سلولهای ربندی پی انواع اه آزمایش ”بررس ، خادم رضا امیر نژاد، فدائ ا... روح .١
.١٣٩-١٣٩٧۶ ایران، کرمان، ، کرمان استان ای منطقه برق شرکت
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و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش بادی،“ توربین حاوی های ه شب در توان کیفیت مطالعه و ”بررس فدائ نژاد، ا... روح .۵
.١٣٩٠-١٣٨٩ ایران، کرمان، ، کرمان پیشرفته فناوری
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نوآوری و فناوری ، پژوهش فعالیتهای بر نظارت و داوری ارزیابی،

کشاورزی های چاه تامین منظور به پراکنده تولید منابع از استفاده اقتصادی و فن سنج ان ام ”مطالعه تحقیقات پروژه بر نظارت .١
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کاربردی پژوهشهای علوم‐دبیرخانه وزارت فیدر“، کنترل قابلیت نیا حفاظت رله ساخت و طراح محور” تقاضا پروژه داوری .۴
.١٣٩١ محور، تقاضا
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‐١٣٩٠ کرمان، استان فناوری و علم پارک رشد مرکز کویر، محرکه نیرو مولد شرکت فناورانه فعالیتهای بر نظارت و مشاوره ارائه .۶
.١٣٩١
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اه دانش از خارج پژوهش اعتبارات جذب
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تحصیالت اه دانش و کرمان استان منطقه ای برق سهام شرکت مابین ف قرارداد قالب در بادی“ توربین و وات کیلو ا خورشیدی
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