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در پی تشكیل شورای تحقیقات برق وزارت نیرو  کـه مسئولیت پیشبرد کـمی و کـیـفی امر تحقیـقـات

در صنعت برق را به عهده دارد، دفتر تحقیقات و استانداردهـای شـرکـت بـرق منـطـقـه ای غـرب از 

با تشكیل کمیته مرکزی تحقیقات منـطـقه 1376سال فعالیت های خـود را آغاز نمود و در سال  1374

غرب جهت نهـادینـه نمـودن امـر تحقیقـات، تشكیالت دفتر تحقیقات و استانداردها در شرکت مستقر

و فعال گردید و هم اکنون نیز با نام دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات به فعالیت های خود ادامه

 می دهد و مسئولیت اصلی این دفتر عبارت است از :

- اشاعه فرهنگ تحقیقات و پژوهش در صنعت برق

- تعیین اولویت موضوعات و برنامه های تحقیقاتی با توجه به آئین نامه های ذیربط

- بررسی اعتبارات تحقیقاتی و به تصویب رساندن آنها

- نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و روش های اجرایی پروژه های تحقیقاتی

- بررسی و تصویب پروژه ها و نظارت بر اجرای آنها

- تشكیل هیأت علمی و داوری پروژه ها در مـنــطقه و استفاده از نظرات هیأت هـــای علمی و اساتید و

 صاحبنظران در دانشگاه ها و صنعت در سطح کشور

- انعقاد تفاهم نامه و بـرقراری ارتـبـاطـات عـلـمـی و پژوهشی با دانـشـگـاه هـا ومـؤسـسـات عـلـمـی 

مـنطـقه ای و ملی و پیگیری برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی در جهت فرهنگ سازی و ترغیـــب 

محققین به انجام پروژه های تحقیقاتی

- اشاعه فرهنگ استاندارد برق

- بررسی و تعیین سازوکار های بكارگیری و رعایت استاندارد ها و نظارت بر اجرای  آنها

- تأمین تسهیالت الزم جهت دسترسی همكاران و کلیه واحدهای ذیربط به استانداردهای مورد نیاز

- مشارکت در تهیه و تدوین استانداردهای وزارت نیرو

- ارزیابی عملكرد استاندارد بر اساس روش و آئین نامه ذیربط جـهـت کـنـتـرل و احـراز کیفیت در 

فعالیت های طراحی، خرید تجهیزات و عملیات اجرایی

- تشویق و ترغیب همكاران برای ارائه مقاله و شرکت در کنفرانس های ملی و بین المللی

- ارائه خدمات کتابخانه به مراجعین

جایگاه استاندارد و تحقیقات در صنعت برق غرب 
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- ترکیب اعضاء کمیته مرکزی  تحقیقات منطقه غرب بشرح ذیل می باشد  :

1- رئیس کمیته (مدیر عامل شرکت برق منطقه ای غرب)

2- سه نفر از معاونین فنی شرکت برق منطقه ای غرب

3- دو نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و یا مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

 وزارت نیرو

4- دبیر کمیته (مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات برق غرب)

( 1P.D- طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری تخلیه جزئی (

2- طراحی و ساخت دستگاه شناسایی تشخیص سر سیم در کابلهای با تعداد زوج باال

3- طراحی و ساخت دستگاه نشان دهنده تپ ترانسفورماتورهای قدرت

420- طراحی و ساخت دستگاه نشان دهنده خطا در خطوط توزیع  کیلو ولت

5- طراحی و ساخت رله اتصال به زمین

6- طراحی و ساخت کوپلینگ هیدرولیكی جهت انتقال دور نرم موتور فن های کولینگ تاور

7- طراحی و ساخت طبقه آالرم

8- طراحی و ساخت دستگاه غشاء اسمز معكوس

9PLC- طراحی و ساخت ریموت مراکز تلفن 

10- طراحی و ساخت کلمپ جامپر ماسوره ای

- طراحی و ساخت رله سنكرون چك الكترونیكی 11

شرکت برق منطقه ای غرب

کمیته مرکزی تحقیقات
 برق غرب

دفتر امور تحقیقات برق
 شرکت توانیر

دفتر تحقیقات و کنترلدبیرخانه تحقیقات برق
کیفیت تجهیزات برق غرب

معاونت منابع انسانی و 
شرکت توانیرتحقیقات 

نمودار سازمانی ارتباط کمیته مرکزی تحقیقات

برق غرب و شرکت توانیر 

اهم پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته منجر به ساخت
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- طراحی و ساخت دستگاه شمارنده هوشمند بریكر ها12

Remote Loop Back 13 طراحی و ساخت دستگاه -

- طراحی و ساخت تبدیل کنترل والوپنوماتیك به هیدروپنوماتیك در نیروگاه بیستون14

- طراحی و ساخت دستگاه دیجیتالی دور کننده پرندگان و حیوانات در پستهای فشار قوی15

- طراحی و ساخت یك رله بازبست اتوماتیك تك فاز هوشمند برای شبكه های فشار قوی16

- طراحی و ساخت دستگاه محافظ ترانس جریان17

]
اول تولید 

دوم انتقال

سوم توزیع

چهارم اقتصاد و مدیریت

ترتیب محورها

- بررسی امكان افزایش ساعات کارکرد مبدلهای یونی واحد تصفیه آب دمین نیروگاه بیستون در یك پریود احیاء

- بررسی فنی اقتصادی امكان جایگزینی کلروفریك به جای سولفات آلومینیوم به عنوان منعقد کننده آب خام در نیروگاه بیستون

- بررسی فنی اقتصادی جایگزینی ماده ازن به جای کلر برای گندزدایی آب برجهای خنك کن نیروگاه بیستون

- استفاده بهینه از مواد جامد بوجود آمده در زالل کننده های نیروگاه بیستون

- بررسی امكان بازیابی استفاده از درینهای گرم نیروگاه بیستون

- بررسی علل گسیختگی لوله های واتر وال بویلر واحد یك نیروگاه بیستون و ارائه راه حل های عملی

- بررسی در خصوص گرفتگی کنترل والوهای هیترهای فشار قوی نیروگاه بیستون

-بررسی در خصوص روش های کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی در نیروگاه بیستون

- تعیین مدل دینامیكی  نیروگاه بیستون به منظور ارزیابی پایداری گذرا و دینامیك

- بررسی و ارائه راهكار های بهینه سازی مصرف داخلی انرژی الكتریكی در نیروگاه بیستون

) واحدهای نیروگاه بیستون PSS- مطالعه و تنظیم پایدارساز سیتم قدرت (
- بررسی و مطالعات زیست محیطی در نیروگاه بیستون (وضعیت پراکنش آالینده ها و وضعیت پساب

 و مواد زاید)

- بررسی امكان طراحی و تغییر سیستم اختالط مخزن چاهك تصفیه نهایی از هم زن پروانه ای به 

سیستم جت در نیروگاه بیستون

- بررسی امكان تأمین آب اسپری ری هیت از استیج میانی فید واتر پمپها در نیروگاه بیستون

- بررسی علل صدمه دیدن لوله های سوپر هیتر نیروگاه بیستون

اهم پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته 

محور تولید
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- بررسی پایداری استاتیك ولتاژ شبكه برق غرب

230- بررسی وضعیت سیستم زمین پست  کیلوولت کنگاور

- تهیه و طراحی نرم افزار های محاسبه تیرهای بتونی

- طراحی و تولید نرم افزار پشتیبانی مدیریت تصمیم در دیسپاچینگ

- طراحی و ایجاد سیستم خبره جهت عیب یابی مكانیزم بریكرهای پستهای برق غرب

- بررسی و محاسبات کامپیوتری در خصوص تنظیمات رله های جریانی

- مطالعه و بررسی روش های کاهش تجمع برف و یخ روی سیم ها و مقره های خطوط انتقال و فوق 

   توزیع استان کردستان

- بررسی در خصوص تبدیل خطوط تك مداره سه سیمه به چهار سیم

- تعیین سطح ولتاژ و فرکانس اینورتر و محل یابی فیلترها جهت یخ زدایی خطوط انتقال به روش 

تزریق جریان با فرکانس باال به خط انتقال

- انتخاب ایستگاه های زمینی و بهینه سازی شبكه با نیاز های سیستم دیسپاچینگ کرمانشاه

- بررسی روش تلفات ژول جهت یخ زدایی از خطوط انتقال

- بررسی و ارائه استانداردهای مورد استفاده در مطالعه کاهش تجمع برف و یخ بر روی خطوط استان

 کردستان

- بررسی و تدوین دستورالعمل اجرایی روش هـای کـاهـش دهـنـده بـرف و یـخ بـر روی سـیـم هـا و

 مقره های خطوط استان کردستان

- بررسی روش های شستشوی خطوط انتقال و استفـاده از دستـگـاه های مـقـره شـور در خـطـوط و

 پست های انتقال
- بررسی در خصوص روش های نرخ گذاری توان راکتیو در بازار های برق

- بررسی و تحقـیق در روش مـحدودسـازی جریـان و قدرت اتصال کوتاه و ارائه روش های کاربردی

 متناسب با شبكه انتقال و فوق توزیع برق غرب

- بررسی علل سوراخ شدن هیترهای فشارقوی نیروگاه بیستون و ارائه راه حل

LP- شناسایی و بررسی علل شكست پره توربین بخار  مرحله آخر نیروگاه بیستون و ارائه راهكار های اصالحی

- بررسی و تحقیق در خصوص راندمان بویلر نیروگاه بیستون و آنالیز دود و گازهای خروجی و ارائه راهكارهای اصالحی

- بررسی و ارزیابی و ارائه راهكارهای الزم جهت بهبود عملكرد مبدلهای حرارتی نیروگاه بیستون

- بررسی جایگزینی فیلتر پریكوت در واحد پالیشینگ نیروگاه بیستون با توجه به وارداتی بودن ماده پریكوت

محور انتقال 
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320- بررسی و انجام آزمایش هایی بر روی ژنراتور های واحدهای  مگاواتی نیروگاه بیستون به منظور

اتصال زمینهای ؟ و سیم پیچ 



20- بررسی اثرات سیستم ارتینگ فیدر  کیلو ولت مهرگان بر تجهیزات خط و تعداد قطعی های ناشی از صاعقه

EMTP- بررسی اثرات قطع یكفاز در شبكه توزیع شهرستان سنندج توسط نرم افزار  

- بررسی مؤلفه های مؤثر بر تلفات انرژی با تكیه بر اتصاالت خطوط فشار ضعیف در دو بافت جدید و

 قدیم مریوان

- بررسی در خصوص علل سوختن برقگیر های فشار متوسط و ارائه راه حل های مناسب و انتخاب بهینه برقگیر

- بررسی علل خاموشی در شبكه های توزیع کرمانشاه و اورامانات و دسته بندی آنها و سهم کیفیت

 اجناس در میزان خاموشیها

- بررسی و تهیه دیاگرام تك خطی شبكه های توزیع

- طراحی و تولید نرم افراز طراحی بهینه شبكه توزیع

- بررسی مزایا و معایب برونسپاری و ایجاد رقابت در فعالیت های بهره برداری بخش بیلوار

- بررسی و طراحی دیسپاچینگ توزیع کرمانشاه

- طراحی و ساخت نرم افزار کاربردی محاسبات قابلیت اطمینان شبكه توزیع

- طراحی و تولید فرهنگ جامع مصور توزیع

- بررسی و محاسبات انرژی توزیع نشده به روش جمع آثار در شهرستان سنندج

- بررسی و محاسبات شبكه های توزیع به روش کامپیوتری

- بررسی و محاسبه درخت بارگذاری و فونداسیون های برجهای خطوط انتقال نیرو

- مطالعه تلفات انرژی در شبكه های توزیع و روش های کاهش آن

- بررسی اثرات نصب خازنهای ثابت و قابل کلیدزنی در ایجاد حاالت گذرا

- بررسی و تهیه کروکی و جدول فشار ضعیف برق شهرستان سنندج

- بررسی افت ولتاژ شبكه فشار ضعیف و فشار متوسط

- برآورد قیمت تمام شده برق فروش رفته به تفكیك شهرها و استان های تحت پوشش برق غرب

- بررسی و ارائه طرح مخابرات سیستم دیسپاچینگ توزیع کرمانشاه

محور توزیع 
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- بررسی  در خصوص ریزشبكه های هوشمنـد الكتریكی و مطالـعه چالـش هـای پیش رو با هدف تـوسعه

 فعالیت های پژوهشی مرتبط با ایجاد فضادهای آزمایشگاهی مورد نیاز در دانشگاه

RDC- بررسی فنی و اقتصادی پستهای فوق توزیع بـرق غـرب به مـنـظـور استفـاده از تجهیـزات   برای
unmanned  نمودن اپراتوری برخی از پستهای فوق توزیع

Turn Key- مطالعه و بررسی در خصوص مزایا و معایب هر یك از شیوه های  یـا مرحلـه به مرحلـه در
 اجرای پروژه های انتقال و فوق توزیع برق غرب و ارئه روشهای کاربردی بهینه

- متعادل سازیبار پست های فوق توزیع شهر کرمانشاه از طریق کلید زنی دستی و هوشمند شبكه فشار 

PSOمتوسط با استفاده از الگوریتم بهینه سازی



- طراحی و بهینه سازی سیستم جامع دستورکار، خرید و سفارشـات، انـبـارداری، حسابــداری انبار و 

کنترل پروژه

- مكان یابی بهینه نشانگرهای خطا در شبكه های توزیع انرژی الكتریكی

- بررسی عوامل انگیزشی استفاده غیرمجاز و سرقت انرژی برق در استان کرمانشاه

- بررسی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی نیروی انسانی و تأثیـر آن در بـهبـود بـهـره بـرداری شبـكـه 

برق غرب

- بررسی و برقراری سیستم کارسنجی و نمودار فرآیند در شرکت برق منطقه ای غرب

- بررسی و پیش بینی تقاضای انرژی برق (پیك بـار) در استـان های کرمانشاه، کردستان و ایالم ظرف

 ده سال آینده

- بررسی در خصوص قیمت تمام شده انرژی برق بر اساس استانـداردهـای نـیروی انـسـانـی مـاشیـن 

آالت و تجهیزات مصرفی در شبكه محدوده شهرستانهای تحت پوشش برق غرب

- تدوین روش های علمی و کاربردی بررسی حوادث برق غرب

- طراحی نظام ارزیابی عملكرد شرکتهای توزیع منطقه غرب کشور

- بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت توزیع ایالم

- نقد و بررسی شیوه ارزیابی عملكرد شرکتهای توزیع نیروی برق کشور

-  ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت و رشد و ارتقاء در برق غرب کشور

- ارزیابی کارایی نسبتهای مالی در برق غرب

- بررسی سیستم مكانیزه فروش انرژی در برق غرب

-  بررسی وضعیت استهالك تأسیسات صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع

- تحلیل و نرخ گذاری تعرفه های برق با استفاده از مدل دینامیكی سیستم

- برنامه ریزی راهبردی تحقیقات شرکت برق منطقه ای غرب

- بررسی اثربخشی سیستم های مدیریت موجود در شرکت و ارائه مدلی جهت هماهنگی بین آنها

- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای غرب

- بررسی و سنجش بلوغ مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

1- بررسی و شبیه سازی قطعی های خطوط انتقال و فوق توزیع ناشی از پدیده صاعقه در برق غرب و ارائه

راهكارهایاصالحی پیشگیرانه

2- بررسی و تدوین معیارها و شاخص های سنجش کارکنان خالق و کارا و طراحی سیستم ارزیابی عملكرد

و مدیریت تشویق و پاداش در برق غرب

3400- مطالعه و بررسی در خصوص نحوه در مدار قراردادن رله های وصل مجدد خطوط انتقال  کیلوولت

بلند مجهز به راکتورهای با و یا بدون کلید قدرت

محور اقتصاد و مدیریت :

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا :
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5- بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی امكان اسـتـفـاده از تـكـنـولـوژی های نوین در تجهیـزات و مصـالح 

طرح های ساختمانی پست های انتقال و فوق توزیع برق غرب

6- بررسی تكنولوژی و طراحی مفهومی سیستمی جهت پایـش بـه هنگـام و از راه دور خطـوط برق فشـار

 قوی برق غرب

1- طراحی و ساخت دستگاه دور کننده حیوانات و پرندگان از پست های برق

2 - طراحی و ساخت دستگاه کنترل برق مصرفی مشترکین و کانترمیـتـر بـا قـابـلیـت پـرداخـت قبوض 

مصرفی توسط مشترکان

3- طراحی و ساخت دستگاه محافظ ترانسفورماتور های جریان با قابلیت های ویژه

کتب ترجمه و چاپ شده شرکت برق منطقه ای غرب :

Keith Harker  نویسنده :   1- «تجربیات راه اندازی و تعمیرات سیستم های قدرت»  
     مترجم : مهندس محمدجعفر بهمنی و جمعی از کارشناسان برق غرب

 J.Arrillaga , N.R Watson , S.Chen  نویسنده :    2- ارزیابی کیفیت توان  
     مترجم : دکتر سید حسین حسینیان

مهندس حسین کیایی 

مهندس فرح امیری

3- «ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت»  

Roy Billinton , Ronald Norman Allan       نویسنده :         مترجم : دکتر محمودرضا حقی فام

مهندس محمداسماعیل هنرمند

- عناوین تعدادی از مقاالت پذیرفته شده از صنعت برق غرب به شرح ذیل می باشد :

1DC-DC. کنترل غیر خطی رگوالتورهای سوئیچینگ   (اولین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق کشور)

ارسال مقاالت به کنفرانس های ملی و بین المللی :

اختراعات ثبت شده :

4- طراحی و ساخت صنعتی رله بازبست اتوماتیك تك فاز هوشمنـد بـرای شـبـكـه هـای فشـار قـوی

7

کیلوولت در پست های فوق توزیع 720- شبیه سازی میدانهای الكتریكی و مغناطیسی اطراف سر کابل های 

برق منطقه ای غرب با روش اجراء محدود و ارزیابی و بررسی فنی به منظور ارائه راهكارهای جلوگیری

حوادث ناشی از آسیب دیدگی سرکابل ها از

8- طراحی و ساخت بازوی عملگر تمیزکار و پولیش شستشوگر ؟ در خطوط انتقال و فوق توزیع

9- بررسی و شناخت وضعیت توان راکتیو و ناپایداری ولتاژ شبكه انتقال و فوق توزیع بـرق غـرب وارائه 

راهكار های بهبود



2DC-DC. کنترل رگوالتورهای سوئیچینگ  با استفاده از شبـكـه هـای عـصـبـی مصنـوعـی (پنجمین 

کنفرانس مهندسی برق ایران)

3. بهبود پایداری گذرا و رگوالسیون ولتاژ در سیستم قدرت با استفاده از خطی سازی فیدبك ورودی خروجی

4. طراحی بهینه شبكه های توزیع به کمك یك ماتریس جدید

5. استقرار چرخه بهره وری در شرکت برق منطقه ای غرب (پنجمین همایش کیفیت و بهره وری صنعت برق)

6DC-DC. کنترل خطی مقاوم مبدلهای قدرت  (هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران)
7. ردیابی در مراکز دیسپاچینگ با استفاده از کنترل کننده مقاوم

8DC-DC. تحلیل پایداری مقاوم رگوالتورهای سوئیچینگ  (ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران)
9. بكارگیری تئوری خاریتانف و نتایج آن در کنترل فرکانس - بار (کنفرانس مهندسی برق ایران)

. خازن گذاری بهینه در شبكه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیك (کنفرانس مهندسی برق ایران)10

. روش های محاسبه مقادیر ویژه برای تعیین پایداری سیستم های قدرت بزرگ (کنفرانس مهندسی برق ایران)11

(دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق)

. ارائه روش ماتریس متراکم برای حل پخش بار در شبكه های انتقال و فوق توزیع (کنفرانس مهندسی برق)13

14CFD. بررسی  اثر موقعیت نازل بر روی خنثی سازی پساب حوضچه نهایی تصفیه نیروگاه بیستون

 (بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق)

Matlab . شبیه سازی جدید ترانسفورماتور  برای بررسی دقیق فروزرنانس (کنفرانس بین المللی نیروگاه های برق)15

16. بهره وری کارکنان در تحول سازمانها، مدیریت مشارکتی و نقش مدیریت کیفیت جامـع در افـزایـش 

بهره وری منابع انسانی (چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه)

17. جایگزینی پست های کلید دار با قابلیت حفاظت مناسب به جای پست های فیوزی فوق توزیـع (بیست

 و سومین کنفرانس بین المللی برق)

 مبانی مدیریت استراتژیك18

. رابطه مدل سرآمدی و نظام مدیریت پروژه و تأثیرات متقابل آنها (کنفرانس بین المللی سرآمدی و کیفیت)19

EFQM  نقشه کاربردی مدل تعالی سازمانی  در مدیریت پروژه (چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه)20

. امكان سنجی احداث نیروگاه های بادی با ظرفیت پایین (اولین همایش ملی انرژی باد و کاربردهای آن)21

. روش های برطرف نمودن تجمع برف و یخ بر روی خطوط انتقال کردستان (بیست و یكمین کنفرانس بین المللی برق)22

Robust load frequency Control in a Deregulated environment : A M-Synthesis Approach 23  .

(سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق)

A new Modeling of Matlab Transformer for Accurate Simulation of Ferro resonance 24 .

Afast Matlab Tool Box for Electrical Machinery 25 (کنفرانس بین المللی برق چین) .

A New Matlab Simulation of Induction Motor .  (کنفرانس بین المللی برق استرالیا) 26

Simulation of DC/AC Royer Converter to Pology Using Matlab / Simulink 27 .

. تعیین اثربخشی کانالهای ارتباطی و تعیین بهترین آنها جهت انتقال نیازهای اطالعاتی در برق غرب28

8 (کنفرانس بین المللی علوم انسانی)



. بررسی تناسب شخص و محیط و تأثیر آن بر بهره وری و افزایش عملكرد فردی و سازمانی 29

(کنفرانس بین المللی علوم انسانی)

. سیستم محافظ ترانس های جریان با قابلیتهای ویژه (چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران)30

. تخمین تابش انرژی خورشیدی و محاسبه توان خروجی سیستم فتوولتائیك (چهاردهمیـن کـنفرانس 31

دانشجویی مهندسی برق ایران)

. ارزیابی و ارائه نتایج تجربی تأثیر کاهش مقاومت زمین برجها بر قطعی خودکار خطوط انتقال انرژی32

 (بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق)

. طراحی، اعتبار سنجی و مدل یابی و استقرار مدیریت دانش در بهبود عـمـلـیـات و اتـفـاقـات شـبـكه 33

121(همایش مدیریت حوادث  شبكه های توزیع برق)

ERP 34 بررسی عوامل استقـرار سـیـسـتـم  با روش تاپسیس فـازی در شـرکـتـهـای وزارت نـیـرو .

(بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق)

. طراحی نرم افزار تخصصی پخش بار برای حل انواع شبكه های انتقال و توزیع35

 (هجدهمین کنفرانس شبكه های توزیع برق)

 ( ) با حفاظت های اتوریكلوزر ( ) و اتصال زمین ( 36AR. هماهنگی رله های جریان زیاد ( EF OC

فیدر توزیع (هجدهمین کنفرانس شبكه های توزیع برق)

. علل عدم تشخیص خطاهای شبكه های فوق توزیع تـوسـط رلـه هـای حـفـاظـتـی و پـیـامـدهـای آن37

 بر شبكه توزیع شهرستان مریوان (هجدهیمن کنفرانس شبكه های توزیع برق)

38. ارائه یك روش جدید پخش بار برای حل بهینه شبكـه هـای تـوزیـع در حـضـور تولـیـدات پـراکـنـده

 (هچدهمین کنفرانس شبكه های توزیع برق)

. طراحی بهینه نیروگاه تجدید پذیر ترکیبی باد خورشید منفصل از شبكه جهت تغذیه مناطق دور افتاده 39

در شبكه های توزیع برق (هجدهمین کنفرانس شبكه های توزیع برق)

. یك روش جدید پخش بار برای حل بـهـیـنـه شبـكـه هـای تـوزیـع در حـضـور تـولـیـدات پـراکـنـده 40

(هجدهمین کنفرانس شبكه های توزیع برق)

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات - دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

22کرمانشاه،  بهمن، خیابان برق، شرکت برق منطقه ای غرب 

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
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