
طوسی  نصیرالدیندانشگاه صنعتی خواجه عضو هیات علمی علیرضا فریدونیان

امپریال کالج لندن و  در را دکتری و پستتادکتری در م طع پژوهش ستتاه ه و ،استت 

سینکی  صنعتی هل شگاه  شگاه تهران، و (آلتو)دان مده عوی  دارد.در پرونده خود  دان

ی تا کارشناس راهنمایی دانشجویان و هه تدریسنصیر خواجهدانشگاه در وق  خود را 

دگان کننتعریف ، و یکی از اولینگذراندمیپژوهشتی  هایرحاجرای طنیز و  ،دکتری

 در ایران اس . (Smart Grid) ای هوشمندهکنندگان درس شبکهارایهو 

شیمینهز شبکه های پژوه شامل  شمند، خانه وی  شمند،  وهای هو شهر هو

ستم کاویداده سی سیون توزیعدر   ،، نگهداری و تعمیرات در توزیعهای انرژی، اتوما

پژوهش  اسیشنو نیز روش ،های پیچیدهسیستم ها،پایایی )قاهلی  اطمینان( سیستم

ی در و آموزش ، ترویجیمروریم اله پژوهشی،  وپنجاههیش از دویس  (نویسندههم)اس . او نویسنده و نگارش در مهندسی 

  اس . ارایه کرده المللیو هین ملیعلمی در رویدادهای کلیدی مهمان و سخنرانی  چهلهه  قریبو ت و کنفرانسها هوده المج

در ها ، اتوماستتتیون و تللیل داده)نگهداری و تعمیرات( هامدیری  دارایی یدر زمینهده ستتتال  هیش از هرایعلیرضتتتا 

 هه قریب، و استت داده مشتتاوره خدم   توانیرو معاونت نظارت بر توزیع  های توزیع انرژی الکتریکیشرکت

شی و  پنجاه صی کارگاه آموز ص سینصنعتی هرای آکادمیک و دوره تخ شگران  و مدیران ،مهند ضه نم صنعتیپژوه وده عر

  اس .

ه اول دور در دو .داشته اس فعال  همکاری با آن نجمن علمی شبکه هوشمنداز اولین دوره اعلیرضا فریدونیان 

شاخهنیز در دوره دوم وپژوهش فعال هوده، و زشهای راهبردی و آمودر کمیته سئولی   شجویی انجمن را هه عهده م های دان

اصتتلی انجمن شتتبکه کنفرانس –های هوشتتمند شتتبکهکنفرانس چهارمین علمی ر هید ،1393ستتال در همچنین  وداشتتته، 

دار انجمن خدم  هه عنوان خزانه ،ها کستتب رای ستتوم در انتخاهات 1400-1397 در دوره اخیر یوهوده استت . —هوشتتمند

اشتتته مبذول دها جویی در هزینهتامین مناهع مالی و صتترفه ها ش قاهل توجهی هرای ههبود وضتتعی  مالی انجمنتال و، کرده

 .هه هار نشسته اس تا حدودی عضای هیات مدیره و شورای اجرایی اکمک ارزشمند ها ، که هه لطف الهی و اس 

میته عضتتتو کهه عنوان  تاکنون توفیق داشتتتته که و ،  داردنیز مشتتتارک های علمیدیگر انجمندکتر فریدونیان در 

کمیته  پیش از آن وان وهای جهایرییس کمیته حرفه (،IEEE SG TAC) های فنی شتتتبکه هوشتتتمند آیتریپلئیفعالی 

ایران،  (CIRED) سیرد ملی کمیتهکاوی در صنع  توزیع دهیر ملور دادههخش ایران،   (IEEE)ئیلتوسعه عضوی  آیتریپ

س وری ایران، رههازرس انجمن مدیری  هه سیا شورای  ضو  شرک ع سانه انجمن  صنعتی، گذاری ر سیون  ر دهیهای اتوما

ستتازمان و ، 1386در ستتال  شتتاخه ایران (INCOSE)موستتس ن طه ارتباا اینکوز  ،1396مهندستتی هر  اجرایی کنفرانس 

 .داوطلبانه خدم  کنددانشجویی مهندسی هر  ایران 
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