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 دفاعيه جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 :تاريخ 

 

 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ
  :پروژه عنوان

 آوری سيستم قدرتابتجهت بهبود  ي برای تعيين معماری شبکه انتقالارائه الگوريتم

 ميالد قرباني دانشجو:خانوادگي  نام و نام

 دکتر تورج امرايي استاد راهنمای پروژه:

 دکتر محمد جعفريان استاد مشاور پروژه:

 دکتر علي اصغر رضي کاظمي (:ارزياب داخلي)دانشيار

 دکتر مرتضي خردمندی (:دانشگاه شهيد بهشتيو  استاديارارزياب خارجي)

های قدرت یکی از مهمترین مطالعاتی است که از طریق آن طرح بهینه مطالعات توسعه بلندمدت سیستم ي(:چکيده)فارس

راه شبکه انتقال به عنوان شاه گردد.بار در یک افق بلندمدت تعیین می مینولید و توسعه شبکه انتقال برای تأتوسعه سیستم ت

هدفمندتر آن بیش از لزوم باز طراحی و توسعه و  ناگون آسیب پذیر استهای قدرت در مقابل بروز حوادث گوارتباطی در سیستم

بتواند هنگام مواجه با  قدرت همانند بخش تولیدهای سیستم یک شبکه انتقال در کنار سایر بخشاگر  شود.پیش احساس می

ف کنندگان را تا حد قابل قبولی تأمین حوادث نادر و شدید، به عملکرد مطلوب خود ادامه داده و توان الکتریکی مورد نیاز مصر

یا پشت سر هم است خروج های آبشاری در های بزرگ بسیاری از خاموشی آور دانست. ریشهتوان آن شبکه را تابنمایند آنگاه می

از  ای که بتواند طیف وسیعیهای قدرت به گونهطراحی سیستم. رخ دهدرویدادها  از ایمجموعهتواند بر اثر ایجاد که می

های گسترده، در این بر است. بنابراین با توجه به اهمیت خاموشیرا بطور همزمان پاسخ بدهد هزینه  پیشامدهای چندگانه

در این  شود.آوری عالوه بر تأمین امنیت توسعه داده میبکه انتقال، با رویکرد بهبود تابریزی بلندمدت توسعه شنامه، برنامهپایان

آوری سازی تابشبکه انتقال یک روش استاندارد برای مدل توسعه ریزیهای امنیت در مسأله برنامهمحدودیتنامه عالوه بر پایان

برداری در ریزی بلند مدت در عملیات بهرهبود تحلیل و پایش تاثیرات برنامهگیری از روش تجزیه بندرز و با هدف بهبا بهره

 شود.گردد، ارائه میهای توسعه میدر برنامه های بهترحوادث خاص که منجربه اتخاذ تصمیم گیری

  بهمن 27يکشنبه  - 13ساعت راس  : زمان

 سالن سمينار مکان:

ارشد در جلسه دفاعيه توصيه حضور دانشجويان سال آخر بخصوص دانشجويان کارشناسي
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