
نام کنفرانس / همایشعنوان مقالهردیف
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هفتمین کنگره ملی تازه هاي مهندسی برق ایران (نمایه شده در سیویلیکا)
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a new committee to address the threats of power grids to birds in iran کمیته اي جدید جهت حل 

تهدیدات شبکه هاي برق براي پرندگان در ایران
biodiversity نشریه معتبر خارجی
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مدلسازي تلفات حاصل از کرونا و نقش کروناگرافی در کاهش تعداد خطاهاي ماندگار ناشی از عیوب تجهیزات در شبکه 

توزیع نیروي برق استان مرکزي
هشتمین کنفرانس منطقه اي سیرد
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تحلیل گذراي حوزه مقاومتی الکترودها و محدوده دمپ ولتاژ ناشی از صاعقه با در نظر گرفتن اثر همگن و غیر همگن 

بودن خاك با استفاده از روش اجزا محدود در حضور کلیدهاي باز بست خطوط فشار متوسط
هشتمین کنفرانس منطقه اي سیرد
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افزایش رضایتمندي مشترکین و قابلیت اطمینان و کاهش خسارتهاي ناشی از انرژي توزیع نشده شبکه هاي توزیع با 

(IWD)جایابی بهینه کلیدهاي حفاظتی به کمک الگوریتم قطره اب
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ششمین کنفرانس ملی پژوهش هاي کاربردي در مهندسی برق مکانیک و 

مکاترونیک
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sandgrouse نشریه بین المللی خارجی
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