
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30th International Conference on 

 Electrical Engineering 

 

 زمان برگزاری:

اردیبهشت  29 تا 27سه شنبه 

1401 

https://iceeconf.ir/2022/Home/WorkShop :اطالعات بیشتر 

https://iceeconf.ir/2022/Home/WorkShop


های زیر امین کنفرانس بین المللی برق به شرح زیر هست؛ جهت اطالعات بیشتر به لینک 30های لیست کارگاه

 مراجعه فرمایید:

https://iceeconf.ir/2022/Home/WorkShop 

https://iceeconf.ir/2022 

 12:00الی  8:00ساعت  1401اردیبهشت  26زمان برگزاری: دوشنبه -های صبحکارگاه

 ردیف عنوان کارگاه ارایه دهنده محل پژوهش/تدریس

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

ایمان -حیدرعلی طالبی

 شریفی

 یهاستمیدر س تیامن شیو افزا یبریحمالت سا یبررس

 یکیزیف-بریسا

1 

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

مسعود -کمیل نصرتی

 شفیعی

 2 سیستم های سینگوالر مرتبه کسری

محمدحسن حاجی مبینی،  ایرانسل

 آزاده هراتیان، فراز پرتویی

 3 معرفی تهدیدات شبکه های مخابراتی

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

 سعیدرضا توفیقی

 

های بررسی آسیب پذیری ها و تهدیدات مرتبط با سیستم 

 کنترل صنعتی و ارائه راهکارهای مناسب

4 

محمد -مصطفی مطاعی پژوهشگاه فضایی

 حسین کوهی قمصری

های الکترونیکی و مخابراتی مبتنی بر طراحی سامانه

 استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی

6 

علیرضا  -حمیدرضا آراسته  پژوهشگاه نیرو

 شیخی فینی

اجرایی پاسخگویی بار و های ها و نیازمندیشناخت چالش

شناسایی خط مبنای مشترکین جهت تخمین مقدار واقعی 

های پاسخگویی بارمشارکت در برنامه  

7 

 8 مبانی ساخت سیلیسیم متخلخل فرشید کرباسیان شرکت رشد نانو فناوران

علیرضا -فرخنده جباری پژوهشگاه نیرو

نیکی مسلمی-شیخی فینی  

گیری و کنترل پایش، اندازهنقشه راه توسعه فناوری سیستم 

 (WAMPAC) گسترده

9 

محمدرضا صفری-سارا  پژوهشگاه نیرو

 خیامیم- هادی مدقق

های توزیع مدیریت هوشمند تلفات انرژی الکتریکی در شبکه

 نیروی برق

 

10 

محسن -محمدرضا جبارپور پژوهشگاه نیرو

 ظهیر جوزدانی

مبادله انرژی بررسی بالکچین و کاربرد آن در پلتفرم های 

 همتا به همتا

 

11 

پژوهشگاه ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

تورج شبانیان-الهه واعظ 

 پور- امین قلمی اسگویی
و نقش تسهیل کننده   5Gفناوری های فعال ساز هسته 

 روش های هوش مصنوعی در تحقق آنها

12 

 لیال مجذوبی همراه اول

 

شبکه های  و روند تکامل تجهیزات Open RAN آشنایی با

 Open RAN سلولی در دوران بلوغ

13 

 14 مدیریت دارایی های فکری با رویکرد تجاری سازی ساره شفیعی پژوهشگاه نیرو

https://iceeconf.ir/2022/Home/WorkShop
https://iceeconf.ir/2022


دانشگاه -توزیع برق

 تهران

مهدی -حسین قاسمی

 داورپناه

 

سازی توابع اصلی حفاظت و تدوین روش و الزامات پیاده

تهران بزرگپذیری در شبکه هوشمند توزیع برق رویت  

15 

حسین -حسین قاسمی توزیع برق

 شهبازی

بینی بار روز آتی در گر پیشسازی مدل خود اصالحپیاده

 شبکه توزیع برق

16 

موسسه تحقیقات 

 ترانسفورماتور ایران

های مدرن پایش وضعیت ترانسفورماتورهاروش مهدی بیگدلی  17 

سوسن براتی-سهیل نظری ارگ تلکام کاربرسمت   5Gتکنولوژی   18 

 

 

الی  14:00ساعت  1401اردیبهشت  26زمان برگزاری: دوشنبه -های بعد از ظهرکارگاه

18:00 

 ردیف عنوان کارگاه ارایه دهنده محل پژوهش/تدریس

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

محمدباقر  -نیآتنا ساجد

 اجمنه

Cognitive Computing and Visual Cognition 1 

بیاتفرهاد  دانشگاه زنجان گام 3کنترل پیش بین مبتنی بر مدل در    2 

 UAVs in 6G Wireless Networks 3 سید محمد رضوی زاده دانشگاه علم و صنعت

توسعه ترانسفورماتورهای الکترونیک قدرت و کاربرد آن در  مهدی بابایی رگنی پژوهشگاه نیرو

 صنعت برق

4 

پژوهشگاه ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

مهدی -معینمحمدشهرام 

 حسین پور

سازیحکمرانی داده: اصول و نیازمندیهای پیاده  

 

5 

 حسین عزیزی مقدم پژوهشگاه نیرو

 

معرفی دینامومتر های پیشرفته و کاربرد آنها در میز تست 

 ماشین های الکتریکی و درایو

6 

-معصومه رحمانی پژوهشگاه نیرو

 -محمدرضا طریحی 

 صبریه چوبکار

شبکه های ارتباطی نسل پنجم و نقش آن در شبکه 

 هوشمند برق

7 

پژوهشگاه ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

تورج -امین قلمی اسگویی

الهه واعظ پور-شبانیان  

مدیریت اعتماد در شبکه های ارتباطی نسل پنجم و نقش 

زنجیره بلوکی در تحقق آن و راه اندازی و بررسی یک پایلوت 

 آزمایشگاهی مدیریت اعتماد

8 

پژوهشگاه ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

امین قلمی -الهه واعظ پور

تورج شبانیان -اسگویی  

 فرصت های بهره گیری متقابل هوش مصنوعی و بالکچین

 

9 

 10 آشنایی با کنترل کننده های مرتبه کسری هادی دالوری دانشگاه صنعتی همدان



معنوی( در اقتصاد دانش نقش مالکیت فکری ) مادی و  ساره شفیعی پژوهشگاه نیرو

 بنیان و توان ساخت داخل

11 

توزیع برق-پژوهشگاه 

 نیرو

مدیریت داراییهای فیزیکی، تخمین بار و کاهش تلفات در  حسین قاسمی-غالمی

شبکههای توزیع هوشمند با استفاده از نرمافزارهای تحلیل 

 GIS شبکه مبتنی بر

12 

شرکت -توزیع برق

توسعه فناوری ژرفا 

 شگرف

صائم -حسین قاسمی

 ستارزاده

سازی عملیات بستن سر کابل در بستر واقعیت سامانه شبیه

 مجازی

13 

دانشگاه -توزیع برق

 صنعتی شریف

مهدی -حسین قاسمی

 وکیلیان

 

بروزرسانی روش محاسبه بار تجمیع شده مشترکین خانگی و 

های توزیعبندی پستخوشه  

14 

ساناز -لقامهدی مظفری  دانشگاه آزاد کهنوج

 رشید فر

های صنعتی ثبت شده صنعت آشنایی با طرح صنعتی و طرح

 برق

 

15 

های فیزیکیتحول دیجیتال در مدیریت دارایی ناصر نایب توزیع برق خراسان  16 

 17 پردازش سیگنال در حوزه نوری محمد رضاقلی پور همراه اول

-سید محمد شهرتاش دانشگاه علم و صنعت

کیان  -عباس بابایی

فرشاهین  

جربیات اندازه گیری آنالین تخلیه جزئی و مداریابی آنالین 

 شبکه کابلی مارون شرکت پتروشیمی فجر خلیج فارس

18 

ذخیره سازی برق مازاد به  :Power- to-X (P2X) مرتضی حسین پور پزوهشگاه نیرو

 فرم شیمیایی

19 

افزارهای شبیه ساز رباتها با تمرکز بر ربات آشنایی با نرم  سجاد ازگلی دانشگاه تربیت مدرس

 برونپوش پایین تنه

20 

 21 کارگاه آموزشی پی ال سی زیمنس پیشرفته محمدامین ربیعی قادی دانشگاه تهران

 

 در صورت وجود هر گونه سوال، لطفا با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

 شماره دبیرخانه کنفرانس برق:

02166495433 

02166485856 


