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  :کنفرانسها 

 
بکارگیری پیش بینی سرعت باد با شبکه عصبی در بررسی اقتصادی و بهینه سازی یک سیستم تولیدی  .1

 دیزل در شهر شهر بابک –ترکیبی بادی 

 منصور زینلی، فرشید کی نیا، نسا منتظری، محمد صادق زینلی

 1931ای سیرد ، ایران تهران دیماه  کنفرانس منطقه

در پخش بار اقتصادی همراه با آلودگی و PSO-NMمید -الگوریتم ترکیبی جستجوی ذرات و نلدر .2

 رزرو برای توابع ناصاف با وجود قیود فرکانس

 کی نیا فرشید - اعظم فرزاد

 1931 ، تهران و هفتمین کنفرانس بین المللی برق بیست

حی بهینه انرژی برای سیستم های هیبرید، فتوولتائیک، باد، باتری، برای مناطق مدیریت هوشمند و طرا .3

 دور افتاده

 اکبر ملکی، فرشید کی نیا، مهران عامری، مسعود رشیدی نژاد
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 1931، تهران مین کنفرانس بین المللی برقشتو ه بیست

 بهینه سازی تولید لوله پلی اتیلن مبتنی بر پیش بینی ضخامت لوله با بکار گیری شبکه عصبی مصنوعی .4

 فرهاد عسکری، فرشید کی نیا، امین سرخ دینی

 1931خطوط انتقال نفت و گاز، تهران  مهر چهارمین کنفرانس لوله و 

 PSOپیش بینی کوتاه مدت باد با استفاده از شبکه عصبی چند الیه آموزش یافته با  .5

 فرشید کی نیا، نسرین ثابت، احسان اسدیان، انیسه سالجقه

 1939دومین همایش باد و خورشید ، تهران اسفند 

ل برای رسیدن به کمترین عمق آب شستگی با شبکه بهینه سازی عمق جریان و فاصله شمع ها از پایه پ .6

 عصبی

 فرانک امیدی، فرشید کی نیا، مجتبی صانعی، قاسم جبار زاده

 1931اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی، تهران 

 

 تبدیل کانتورلتبهبود کیفیت تصاویر سنجش از دور چند طیفی به وسیله باند پانکروماتیک و  .7

 رضا شفقی، فرشید کی نیا، مهدی جعفری

 1931کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات آبان ماه 

 

 آسمان در معلق بادی توربین آزمایشگاهی نمونه ساخت .8

 کرمانی زینلی صادق محمد ، اسماعیلی سعید ، نیا کی فرشید،  آبشیرینی رضا

 1392 ماه تیر 17 و 16پاک  انرژی ساالنه کنفرانس ومینس

3th Annual Clean Energy Conference (ACEC2013) 

 سوختی پیل-بادی-فتوولتائیک هیبرید سیستم سازی بهینه و طراحی .9

 شبکه از مستقل کاربردهای برای

 عامری ،مهران  نیا کی فرشید  ملکی اکبر

 1392 ماه تیر 17 و 16پاک  انرژی ساالنه کنفرانس سومین
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3th Annual Clean Energy Conference (ACEC2013) 

 

 MPC خودکار غیرخطی الگوریتم از استفاده با کایت مدل واقعی زمان کنترل .11

 کی نیا فرشید ، ثابت ناصر ، سالجقه ،انیس ثابت نسرین

 1392 ماه تیر 17 و 16پاک  انرژی ساالنه کنفرانس سومین

3th Annual Clean Energy Conference (ACEC2013) 

 

سیستم پشتیبان انرژی خورشیدی، راهکارهای جدید در کشور جهت بهره گیری از سیستمهای  .11

 خورشیدی

 فرشید کی نیا زکیه طلوعی حامد مسکنی

 31مرداد ماه  91تا  13پنجمین کنفرانس ملی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسالمی گناباد 

ICEEE 2013 

 

 کوتاه مدت بار در شبکه های فوق توزیع سیرجان به کمک شبکه عصبیبرآورد پیش بینی  .11

 هادی خراسانی، امید زیدآبادی، فرشید کی نیا

 ,ICEEE 2012 31 ماه مرداد 91 تا 13 گناباد اسالمی آزاد دانشگاه ایران، الکترونیک و برق ملی کنفرانس چهارمین

 

برای یک تولید کننده با در نظر گرفتن مدل انتخاب استراتژی مناسب ارائه پیشنهاد در بازار برق  .13

 تصادفی برای قیمت بازار

 علیرضا نظم الدینی  فرشید کی نیا حامد اکبری

 ICEEE 2013 31مرداد ماه  91تا  13پنجمین کنفرانس ملی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسالمی گناباد 

14. Designing a new system to consider matching signature by fuzzy system 
technique 

Mohammad abdollahi, Hashem Mirzaei, Farshid keynia, Mehdi Jafari 

The 6th international conference on fuzzy information and engineering, oct 2012, 
babolsar, Iran 



 

15. Applying NN to Chaotic time series prediction: A case of electricity load 
forecasting 

Sajjad Kouhi, Farshid Keynia 

The 2013 international conference on Medical Innovation and Computing Service 
(MICS), Tehran, Iran 

 
16. State feedback Load Frequency controller design for Power Systems Using an 

efficient imperialist Competitive Algorithm 

Alireza Nazmadini, Farshid Keynia, Amin Koohestani 

National Conference on Electrical and Computer Engineering Islamic Azad 
University, Sarvestan Branch, Iran 27 February 2013 

 

17. Modeling of wind turbine connection with the presence of STATCOM and its 
effect on persistence of power system  
Meysam zenalzadeh, majid mohammadi, farshid keynia 

National Conference on Electrical and Computer Engineering Islamic Azad 
University, Sarvestan Branch, Iran 27 February 2013 

18. Vector Control of BDFM in Motoring Mode 
m askari - f keynia - m eslami 

National Conference on New Idea in Electrical Engineering, November, 2013 
Isfahan, Iran 

 
 
 
 

 های وسیله شبکه به صرعی حمله تشخیص جهت استاندارد انحراف و انرژی آنتروپی، بررسی .23

 مصنوعی عصبی

 ابدالی مهران ،  نیا کی فرشید ، راونگی آبادی علی روزبه

 1391 اسفندماه 9 سروستان، واحد اسالمی آزاد کامپیوتر  دانشگاه و برق مهندسی ملی کنفرانس

 دیجیتال تصاویر در روشهای نوین پنهان نگاری بررسی .02

  حدیثه رمضانی فرشید کی نیا  فرشته رمضانی
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 1391 اسفندماه 9 سروستان، واحد اسالمی آزاد کامپیوتر  دانشگاه و برق مهندسی ملی کنفرانس

 تغییرات سرعت باد بر توربینهای بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو سو تغذیهبررسی  .12

 میثم زینل زاده  مجید محمدی  فرشید کی نیا   محمد صادق زینل زاده

 1391 اسفندماه 9 سروستان، واحد اسالمی آزاد کامپیوتر  دانشگاه و برق مهندسی ملی کنفرانس

 

 قدرت سیستم برپایداری آن وتاثیر statcom حضور با بادی توربین اتصال سازی مدل .11

 دادبخش حسین وحید  محمدی مجید نیا ، کی فرشید ، زاده زینل میثم

 1391 اسفندماه 9 سروستان، واحد اسالمی آزاد کامپیوتر  دانشگاه و برق مهندسی ملی کنفرانس

 

جریان زیاد جهتی با حفاظت شبکه های فوق توزیع با استفاده از هماهنگ سازی بهینه رله های  .13

 ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر برنامه ریزی خطی و الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه

 علیرضا نظم الدینی فرشید کی نیا امین کوهستانی

 1391 اسفندماه 9 سروستان، واحد اسالمی آزاد کامپیوتر  دانشگاه و برق مهندسی ملی کنفرانس

دارای الکتریکی و حرارتی در حضور نیروگاه بادی، واحد های  بهره برداری از یک میکرو شبکه .12

CHP خودروهای ،V2Gذخیره ساز ها و مبدلهای حرارتی ، 

 حامد اکبری فرشید کی نیا  علیرضا نظم الدینی

 ICEEE 2013/ 31مرداد ماه  91تا  13پنجمین کنفرانس ملی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسالمی گناباد 

 

 بررسی استفاده از انرژی بادی و نقش آن بر کاهش گازهای گلخانه ای در شهر تهران .12

 اعظم نیک نفس، فرشید کی نیا، محمد جواد نیک نفس

 1931 ماه تیر 11 و 11 پاک انرژی ساالنه کنفرانس سومین

خورشیدی و  –بررسی اثر هدفمندی یارانه ها در انتخاب بهینه یک سیستم تولیدی ترکیبی بادی  .12

 دیزل

 فرشید کی نیا، منصور زینلی، محمد صادق زینلی



 1931 ماه تیر  11و 11پاک انرژی ساالنه کنفرانس دومین

سیستم انرژی ترکیبی بادی خورشیدی با قابلیت جمع آوری آب باران در مناطق شهری با مطالعه  .12

 موردی در شمال ایران

 ترخان  محمد دهقان، فرشید کی نیا، نسرین ثابت، محمد

 1931 ماه تیر  11و 11پاک انرژی ساالنه کنفرانس دومین

 شهرداری تهران 11امکان سنجی احداث نیروگاه ترکیبی فتو ولتاییک و بادی در منطقه  .12

 محمد تقی کوثری، محمد دهقان، انیسه سالجقه، فرشید کی نیا

 1931 ماه تیر  11و 11پاک انرژی ساالنه کنفرانس دومین

  شبکه های عصبی بررسی صحت امضا با تکنیک .13

  کی نیا فرشید - میرزائی نجفی هاشم

 1392ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات کنگره

 بهبود پایداری سیستم های قدرت .91

 کی نیا فرشید - عسکری میالد - ثابت سرینن

 1931 ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران کنفرانس پنجمین

 

بررسی ماشینهای تغذیه دوگانه بدون جاروبک و مقایسه ساختارهای آن از نظر کارایی درایجاد  .92

 گشتاور

 کی نیا فرشید - اسدیان احسان - ثابت رناص - ثابت نسرین

 1931 همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق اولین

 وتوریدر مدل م BDFMکنترل برداری ماشین های  .91

 کی نیا فرشید - ثابت دنوی - ثابت ناصر - ثابت نسرین

 1931وم، فناوری و سامانه های مهندسی برقهمایش تخصصی عل اولین
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 کایت در سرعت های مختلف شبیه سازی و مقایسه توان تولیدی .99

 امیری حسین - کی نیا فرشید - ثابت نسرین

 1931همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک اولین

 در شبکه های انتقال TCSCبهبود شاخص های تلفات و انحراف ولتاژ با استفاده از مکان یابی بهینه  .92

 اسالمی مهدیه - کی نیا فرشید - عسکری میالد

 1931 کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق دومین

جهت کاهش تلفات در شبکه های انتقال توسط الگوریتم  SVCبررسی تعیین دقیق مکان و اندازه بهینه  .92

 های هوشمند

 1931 اسالمی مهدیه - کی نیا فرشید - عسکری میالد     

 کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق دومین

 طراحی و کنترل توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی .92

 افراسیابی سامان - اکبری حامد - کی نیا فرشید - نظم الدینی علیرضا

 کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق دومین

 نمونه آزمایشگاهی بادگیر مولد برق طراحی و ساخت .92

 

 امیری حسین - کی نیا فرشید - روشن اسماعیل

 ایده های نو در مهندسی برقکنفرانس ملی  دومین

 

 و شاخص های پیشنهادی Cascadeارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با استفاده از شبکه عصبی  .92
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 ندسی برقکنفرانس ملی ایده های نو در مه دومین

 سازی خرید سهام بورس های عصبی در بهینه کاربرد شبکه .93

 کی نیا فرشید - فراهی احمد - قزلباش علی
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 1931 مهندسی کامپیورتر و فناوری اطالعاتمنطقه ای علوم کامپیوتر،  همایش

 خورشیدی مستقل از شبکه در منطقه یزد -طراحی بهینه سیستم ترکیبی بادی .24

 شاهسون ابراهیم - زینلی کرمانی منصور - کی نیا فرشید

 1931 همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک اولین

پیش بینی نقص نرم افزار با استفاده ازترکیب مدل شبکه های عصبی و الگوریتم فرااکتشافی  .14

 اغه هاجهش قورب

 کی نیا فرشید - فرشیدپور سولماز

 1931نور همایش ملی فناوری اطالعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام اولین

طراحی و مدل سازی توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو تغذیه ای برای کنترل  .12

 لتاژ در حالت بروز خطا در شبکه قدرتو

 
 افراسیابی سامان - کی نیا فرشید - کوهستانی بهر آسمانی امین

 31 کنفرانس نیروگاههای برق پنجمین

 

طراحی وساخت دستگاه هشدار دهنده سرقت سیم وترانسفور ماتور واستفاده از ان در شبکه های  .14

 توزیع و هوشمند سازی شبکه با دستگاه مذکور

 کی نیا فرشید - خواجویی راوری علیرضا

 1931 کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی دومین

 تحلیل وشبیه سازی توربین بادی کایتی و مقایسه توان آن .11

 نسرین ثابت، فرشید کی نیا، حسین امیری

 1931 ، تهران دیماه اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

 در تولید انرژی توسط کایت تاثیر زاویه جریان .22

 نسرین ثابت، فرشید کی نیا، حسین امیری

 1931اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران دیماه  
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مبتنی بر  PSOاستراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی  .22

GSO 

 ی نیاعلیرضا نظم الدینی، فرشید ک

 31همایش منطقه ای بهینه سازی و روشهای محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، اصفهان، اسفند 

 امکان سنجی استفاده از توربینهای بادی کایتی از تولید توان و تلفات .22

 نسرین ثابت /فرشید کی نیا / میالد عسکری

 1931اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران دیماه  

 سنسورسرعت باد مجازی برای توربین های بادی  .22

 نسرین ثابت /فرشید کی نیا / میالد عسکری

 1931اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران دیماه  

 

 FPSOمکان یابی بهینه آلودگی نفتی در دریا توسط الگوریتم .23

 اسالمینسرین ثابت /فرشید کی نیا /مهدیه  / میالد عسکری

 1931اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران دیماه  

 

 فیضع فشار یها درشبکه تلفات کاهش یراهها .24

 یاسالم هیمهد/ این یک دیفرش/ ثابت نینسر/  یعسکر الدیم

 1931 ، تهران دیماه اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

 

 بر روی تراکم خطوط در سیستم های انتقال توان (DG) تاثیر تولیدات پراکنده  .22

 نسرین ثابت /فرشید کی نیا /مهدیه اسالمی /هادی زاینده رودی / میالد عسکری
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