
 
 

 نخستین رویداد آنالین ارائه محصوالت تحقیقاتی

های توزیع نیروی برقای و شرکتهای برق منطقهشرکت  
یی   

1399آبان  02شنبه سه ساعت  

 مراسم افتتاحیه

51:9 – 00:9  قرائت قرآن  

سرود جمهوری اسالمی ایران   

52:9 – 51:9  

اول سخنران  

 

 

 

53:9 – 52:9  

 سخنران دوم

 

 

 

54:9 – 53:9  

 سخنران سوم

 

 

 

55:9 – 54:9  

 سخنران چهارم

 

 

 

00:10 – 55:9  تیزر رویداد 

  

1399آبان  02شنبه سه ساعت  

رویدادروز اول های حاضر در ارائه طرح  

15:01 – 10:10 سازیهای تجاریارائه روز اول مقدمه دبیر جلسه برای شروع   

03:01 – 15:10  

ای استان هرمزگانشرکت برق منطقه  

 

 

45:10 – 03:10  

ای استان یزدشرکت برق منطقه  

 

 

00:11 – 45:10  

 شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

 

 

15:11 – 00:11  

 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

 

 

آقای مهندس محمد اهلل داد
(مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی)

آقای دکتر مسعود تقوائی 
(مدیر کل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر)

آقای دکتر محمد صالح اولیاء
(معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو)

، دکتر مهدی کمالی و دکتر محسن غالمی(ارائه دهنده)مهندس ناصر قندهاری 
(قدرتترانسفورماتورهای هوای ورودی به گیر رطوبتدستگاه )

(ارائه دهنده)میرزائی و مهندس مهدی خسروی احمد دکتر 
(دستگاه ترمومتر دیجیتال برای کنترل دمای روغن و سیم پیچ ترانسفورماتور)

(ارائه دهنده)سجاد رحمان زاده مهندس 
(کیلوولت با شارژ خورشیدی20هوایی جریان خطوط مشاهده پذیری دستگاه پرتابل )

(ارائه دهنده)دکتر حسین مختاری 
(دستگاه کاهنده فلیکر)

آقای دکتر محمد صادق قاضی زاده
(ریاست پژوهشگاه نیرو)



 
 

 نخستین رویداد آنالین ارائه محصوالت تحقیقاتی

های توزیع نیروی برقای و شرکتهای برق منطقهشرکت  
یی   

1399آبان  20شنبه سه ساعت  

03:11 – 15:11  

توزیع نیروی برق جنوب استان کرمانشرکت   

 

 

45:11 – 03:11  

مرکزیاستان شرکت توزیع نیروی برق   

 

 

00:21 – 45:11  

زنجانتوزیع نیروی برق استان  شرکت  

 

 

03:21 – 00:21 نماز ظهر –استراحت  زمان   

45:21 – 03:21  

شمال استان کرمانشرکت توزیع نیروی برق   

 

 

00:31 – 45:21  

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

 

 

15:31 – 00:31  

مرکزیشرکت توزیع نیروی برق استان   

 

 

30:31 – 15:31  

 پژوهشگاه نیرو

 

 

45:31 – 03:31  

 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

 

 

00:41 – 45:31  

استان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق  

 

 

15:41 – 00:41  

 پژوهشگاه نیرو

 

 

03:41 – 15:41  

استان کرمان جنوبشرکت توزیع نیروی برق   

 

 

 

 
 

(ارائه دهنده)اشکان ذوالریاستین دکتر 
(نانوپوشش سیلیکونی برای تجهیزات عایقی فشار قوی عایقی)

و دکتر اشکان ذوالریاستین ( ارائه دهنده)دکتر حسن علم خواه 

(PVDبا روش نیتریدی اعمال  شده بخار با پوشش نانوالیه پره  توربین تقویت )

(ارائه دهنده)مهدی الماسی مهندس 
(دستگاه تست لوازم اندازه گیری سنگین)

(ارائه دهنده)مهندس دانیال نژاد مالیری 
(دستگاه هوشمند کنترل روشنایی معابر)

(ارائه دهنده)مهندس یاسر صاحب 
(کلمپ انتهایی بدون پیچ)

(ارائه دهنده)مهندس یاسر صاحب 
(اصلیگره بندی مقره اتکایی بدون نیاز به )

بهنام فریدونی افتخاریو مهندس ( ارائه دهنده)دکتر مصطفی مقدسی 
(با استفاده از بتن پیش ساختهخورشیدی سازه نگهدارنده برای پنل های نیروگاه )

(ارائه دهنده)مهندس هاشم قربان پناه 
(تجهیز شناسایی مشکالت سطوح شبکه توزیع مبتنی بر هوش مصنوعی)

چاووشیانو مهندس رضا رزمدیدهرامین، دکتر (ارائه دهنده)قاسم نژاد ه ژیردکتر 

(دستگاه تشخیص میدان دید و سنسور مه)

(ارائه دهنده)مهندس وحید رجبی 
(توزیع برق با قابلیت کنترل به وسیله موبایلهوایی دستگاه اندازه گیری سطح مقطع سیم و کابل شبکه های )

(ارائه دهنده)مهندس مهدی کاظمی 
(پیچ و مهره های حفاظتی جهت جلوگیری از سرقت ترانس)



 
 

 نخستین رویداد آنالین ارائه محصوالت تحقیقاتی

های توزیع نیروی برقای و شرکتهای برق منطقهشرکت  
یی   

1399آبان  12شنبه چهار ساعت  

رویدادروز دوم های حاضر در ارائه طرح  

15:9 – 00:9 سازیهای تجاریارائه روز دوم مقدمه دبیر جلسه برای شروع   

30:9 – 15:9  

 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

 

 

45:9– 30:9  

جنوب استان کرمانشرکت توزیع نیروی برق   

 

 

00:01 – 45:9  

شهرستان مشهد شرکت توزیع نیروی برق  

 

 

15:01 – 00:01  

گیالنشرکت توزیع نیروی برق استان   

 

 

30:01 – 15:01  

 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

 

 

45:01 – 30:01  

گیالنشرکت توزیع نیروی برق استان   

 

 

00:11 – 45:01  

 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

 

 

15:11 – 00:11  

استان گیالنشرکت توزیع نیروی برق   

 

 

30:11 – 15:11  

استان گیالنشرکت توزیع نیروی برق   

 

 

45:11 – 30:11  

گیالناستان شرکت توزیع نیروی برق   

 

 

00:21 – 45:11  

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

 

 

30:21 – 00:21 نماز ظهر –زمان استراحت    

(ارائه دهنده)مهندس پیمان میرزائی 
(فازمتر کابل از روی عایق)

(ارائه دهنده)مهندس پیمان میرزائی 
(فازمتر کنترل از راه دور با نمایش فرکانس شبکه)

(ارائه دهنده)مهندس غالمرضا حیدری 
(فازمتر لرزشی تستر فشار ضعیف)

(ارائه دهنده)مهندس غالمرضا حیدری 
(فیوزاوت کاتتجهیز جداسازی ایمن تیغه )

(ارائه دهنده)دکتر محمدحسین یغمایی مقدم 
(دستگاه مدیریت مصرف برق مبتنی بر اینترنت اشیاء)

و مهندس امیرحسین احمدی( ارائه دهنده)محمدرضا میوه دکتر 
(صفحات خورشیدی بدون نیاز به آبتمیزکننده ربات )

(ارائه دهنده)مهندس سجاد لطیفی 

((ترموویژن)دستگاه تشخیص اتصاالت سست )

(ارائه دهنده)دکتر سجاد باقری و مهندس حسن بهرامی 
(راکتیو سیستم های توزیعجبران ساز انعطاف پذیر توان دستگاه )

(ارائه دهنده)ظریف، مهندس هاشم قربان پناه دکتر مهدی 
(توزیعشبکه موقت تجهیزات خنک کننده دستگاه )

باقریسجاد و دکتر ( ارائه دهنده)بهرامی محمد حسن مهندس دکتر مهدی اسدی، 

(تایریستوری با توان نامی سه کیلووارSVCدستگاه)

(ارائه دهنده)مهندس پیمان میرزائی 
(دستگاه تشخیص و عیب یابی مقره)



 
 

 نخستین رویداد آنالین ارائه محصوالت تحقیقاتی

های توزیع نیروی برقای و شرکتهای برق منطقهشرکت  
یی   

1399آبان  12شنبه چهار ساعت  

45:21 – 30:21  

 پژوهشگاه نیرو

 

 

00:31 – 45:21  

 شرکت توریع نیروی برق استان مرکزی

 

 

15:31 – 00:31  

 شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

 

 

30:31 – 15:31  

 پژوهشگاه نیرو

 

 

45:31 – 30:31  

 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

 

 

00:41 – 45:31  
 پژوهشگاه نیرو

 

 

15:41 – 00:41  

 شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

 

 

30:41 – 15:41  

استان البرزشرکت توزیع نیروی برق   

 

 

45:41 – 30:41  

جنوب استان کرمانشرکت توزیع نیروی برق   

 

 
1399آبان  12شنبه چهار ساعت  

30:51 – 00:51  

 

های توزیع نیروی برق و برق برای مدیران شرکت سازی نتایج تحقیقاتانداز تجارینشست چشم

ای دارای محصول در رویدادمنظقه  

 
 

 

 

(ارائه دهنده)اصغر ذکاوتی مهندس علی 
(کیلوولت132کامپوزیتی خرپایی دکل کراس آرم )

(ارائه دهنده)مهندس عباس محمدحسنی 
(تنش مکانیکی در تیرهای برقکنترل کننده تجهیز )

(ارائه دهنده)مهندس یاسر نباتی 
(پرنده زنیدر راستای کاهش پیچ شونده سیلیکونی پایه  مقره )

(ارائه دهنده)علی اصغر قدیمی دکتر 
(متوسطپیکربندی بهینه دینامیکی شبکه فشار نرم افزار )

(ارائه دهنده)مهندس مهدی رضایی 
(چوبی با راندمان باالپلت سوز بخاری )

(ارائه دهنده)مهندس مهدی رضایی 
(بستر ثابت فروکشند زائدات کشاورزیگازی ساز )

(ارائه دهنده)ستوده نیا مهندس علیرضا 
(نگهدارنده تیرهای برق در عملیات تعمیر تیرهای فرسودهسه پایه )

(ارائه دهنده)حسینی تهرانی و مهندس میالد مظفر مهندس سعید 
(بررسی فنی و اقتصادی روش های نوین امحا و بازیافت انواع)

(ارائه دهنده)ناجی حمیدرضا مهندس 

(SCADAداده با پشتیبان از پروتکل های تجمیع کننده دستگاه )


