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طراحی سيستم ردیاب نقطهي حداکثر توان ) (MPPTبراي نيروگاههاي خورشيدي فتوولتایی با استفاده از روش اغتشاش و
مشاهدهي گام متغير
طراحی استراتژی مديريت توان برای خودروهای ترکیبی شارژ شونده (پالگین) با هدف کاهش مصرف انرژی و تولید آلودگی
طراحی کنترلکنندهي تحملپذیر خطا جهت بهبود پایداري خودروي الکتریکی چهار چرخ محرک با درایو القایی
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 "پايدارسازی جانبی خودروی الکتريکی چهار چرخ محرک با استفاده از يک کنترل کننده سه اليه و کنترل مد، مهران صباحی و محمدباقر بناءشريفیان،] حسن علیپور0[
.3171  پايیز،379  تا337  صفحه،7  شماره،31  سال،) "مجله مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ايران (جهاد دانشگاهی،لغزشی
:مقاالت کنفرانس
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Configuration," International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’12), pp. 1-5, Spain, 28-30 Mar.
2012.
[2] H. Alipour, B. Asaei, "A Heuristic power management Strategy for Plug-in Hybrid Electric Vehicles," IEEE conference on Electric
Power and Energy Conversion System, pp. 1-6, Sharjah, 15-17 Nov. 2011.
[3] H. Farham, H. Alipour, "Effects of Demand Response Program and Energy Storage System on Optimal Stochastic Short-Term
Generation Scheduling of Grid Connected Migrogrid," 22nd Electrical power Distribution Conference, pp. 1-9, Semnan, Iran, 1920 April, 2017.

"، "استراتژی مديريت توان فازی برای کاهش مصرف سوخت در خودروهای هیبريد الکتريکی پالگین با ساختار موازی، بهزاد آسائی، غیاث فريور،] حسن علیپور1[
3175  آبان3 ، تهران، توسعه پايدار با رويکرد توسعه فناوری خودروی هیبريدی و الکتريکی، فناوری های خودرو،نخستین کنفرانس ملی انرژی

[ ]0حسن علیپور ،محمدباقر بناءشريفیان ،مهران صباحی" ،تشخیص خطا و کنترل پايداری جانبی خودروی الکتريکی با محرک مستقل برای چهار چرخ "،دومین همايش
ملی پژوهش های کاربردی در برق ،مکانیک و مکاترونیک ،تهران 15 ،بهمن ( 3171مقاله برگزيده ی همايش)

[ ]6نسیم باقری ،حسن علیپور" ،کنترل نرخ ياو (چرخش) يک خودروی الکتريکی چهارچرخ محرک" ،اولین همايش ملی کاربرد سیستم های هوشمند در مهندسی
برق ،کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر ،شبستر 33 ،اسفند 3171

[ ]9نسیم باقری ،حسن علیپور" ،تشخیص خطای افزايش و کاهش بهره موتورهای درون چرخ در خودروهای الکتريکی چهارچرخ محرک" ،اولین همايش ملی کاربرد
سیستم های هوشمند در مهندسی برق ،کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر ،شبستر 33 ،اسفند .3171

[ ]3نسیم باقری ،حسن علیپور" ،کنترل پايداری جانبی خودروی چهار چرخ محرک ودو چرخ محرک جلو و عقب "،سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی
عمران ،معماری ،برق و مکانیک ايران ،گرگان 6 ،خرداد .3170

[ ]7نسیم باقری ،حسن علیپور" ،کنترل سرعت موتور DCتحريک جداگانه با استفاده از مبدل باک بوست "،سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران،
معماری ،برق و مکانیک ايران ،گرگان 6 ،خرداد .3170

[ ]35زهرا سرافرازی ،حسن علیپور" ،طراحی کنترل کننده برای سیستم هدايت و موتور محرک يک آسانسور خطی بدون کابل با استفاده از کنترل مستقیم نیرو "،کنفرانس
بین المللی تحقیقات بنیادين در مهندسی برق ،تهران 15 ،تیر.3176
[ ]33زهرا سرافرازی ،حسن علیپور" ،طراحی کنترل کننده برای سیستم هدايت و موتور محرک يک آسانسور خطی بدون کابل با استفاده از روش کنترل مد لغزشی"،
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادين در مهندسی برق ،تهران 15 ،تیر3176

 سوابق اشتغال:
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر از سال 2931
دارای سابقه تدریس در واحدهای دانشگاه آزاد تبریز ،مرند و صوفیان
عضو شورای تحصیالت تکمیلی مکاترونیک دانشگاه (از سال  2931تا )2931
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه (از  39تا )31
کارشناس نظارت و ارزیابی اساتید دانشگاه
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عالیق زمینههای تحقیقی:
خودروهای الکتریکی و هیبریدی ،کنترل و درایو ماشینهای الکتریکی ،موتورهای خطی ،کنترل و مکاترونیک،انرژی فتوولتایی و انرژی های تجدیدپذیر ،تولیدات پراکنده
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عنوان طرح

تاریخ تصویب
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اتمام یافته
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مجری طرح

 افتخارات علمی:
ردیف

عنوان

رتبه و مقام

سال

2

المپیاد علمی

مدال نقره کشوری در رشتهی شیمی

2931

1

کنکور کارشناسی ارشد

19

2931

9

عضو بنیاد ملی نخبگان

-

2931

1

عضو باشگاه ملی دانشپژوهان جوان

-

2931

9

کنکور کارشناسی

993

2939

 دروس تدریس شده:
ریز سیستم ها و مولدها (تولید پراکنده) (دکتری)
مکاترونیک ( 2کارشناسی ارشد)
طراحی وسایط نقلیه الکتریکی و ترکیبی (کارشناسی ارشد و دکتری)
موتورهای خطی (کارشناسی ارشد)
روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
بررسی سیستم های قدرت  2و ( 1کارشناسی)
ماشین های الکتریکی  2و ( 1کارشناسی)
ماشین های الکتریکی مخصوص (کارشناسی)
بررسی و شناخت انرژی های نو (کارشناسی ارشد)
ماشین های الکتریکی سه فاز (کاردانی)
ماشین های الکتریکی ( DCو ACکاردانی)
زبان تخصصی (کارشناسی)
آزمایشگاه ماشین (کارشناسی)
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت الکتریکی (کارشناسی)
مبانی سیستم های قدرت (کاردانی)
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (کارشناسی)
تکنولوژی فشار قوی (کاردانی)
ایمنی در برق (کاردانی)

روشنایی فنی (کاردانی)
کارگاه برق (کارشناسی)
کنترل محرکه های الکتریکی (کارشناسی ارشد)
آزمایشگاه مبانی برق (کارشناسی)
مدارهای الکتریکی ( 1کارشناسی)
تاسیسات الکتریکی و انرژی (کارشناسی)

 پایاننامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده :
سعید مجیدی ،طراحی کنترل کننده به روش فیدبک خطی ساز و کنترل مد لغزشی برای کنترل موقعیت و سرعت موتور القائی ،شهریور 2931کریم کیومرزی ،محرکه بدون سنسور موتورالقائی سه فاز با استفاده از مبدل ماتریسی با قابلیت افزایندگی-کاهندگی ولتاژ ،شهریور 2931نسیم باقری ،کنترل نرخ یاو (چرخش) خودروی الکتریکی چند چرخ محرک با درایو ، DCبهمن 2931 زهرا سرافرازی ،طراحی کنترلکننده برای سیستم هدایت و موتور محرک یک آسانسور خطی بدون کابل با استفاده از روشهای کنترل مد لغزشی و کنترل مستقیمنیرو ،شهریور 2939
 حسین جلیل گلزار ،جایابی مکان منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با الگوریتم کرم شب تاپ ،آذر 2939 سید رضا قهاری حسینی ،جایابی بهینه ادوات  FACTSشاملSVC ، TCSCو  UPFCبه منظور افزایش قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت با استفاده ازالگوریتم ژنتیک ،شهریور 2931

 پایاننامه های کارشناسی ارشد تحت راهنمایی:
 علیرضا مصطفی زاده ،مدلسازی و درایو موتور القایی خطی یک طرفه به روش کنترل جهت میدان سعید رسالی احدی ،تعیین ظرفیت بهینه ی سیستم هیبرید فتوولتاییک و توربین بادی متصل به شبکه با هدف حداقل سازی هزینه در شرایط آب و هواییتبریز با الگوریتم PSO
 جلیل فکری ،کنترل ولتاژ و فرکانس در سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد ،انرژی فتوولتایی و باتری با استفاده از کنترل کننده منطق فازی میالد جهانگیر کوزه کنان ،طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای درایو موتورهای سوءیچ رلوکتانسی برای کاربرد در یک خودروی الکتریکی -علیرضا پرمحمدی علیشاه ،کنترل گشتاور موتورهای سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از مدل های پیش بین و اینورتر منبع امپدانسی

