علیرضا فریدونیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی
اس ت  ،و ستتاه ه پژوهش در م طع دکتری و پستتادکتری را در امپریال کالج لندن و
دان شگاه صنعتی هل سینکی (آلتو) ،و دان شگاه تهران در پرونده خود دارد .وی عمده
وق خود را در دانشگاه خواجهنصیر هه تدریس و راهنمایی دانشجویان کارشناسی تا
دکتری ،و نیز اجرای طرحهای پژوهشتی میگذراند ،و یکی از اولین تعریفکنندگان
و ارایهکنندگان درس شبکههای هوشمند ) (Smart Gridدر ایران اس .
زمینههای پژوه شی وی شامل شبکههای هو شمند ،خانه و شهر هو شمند،
دادهکاوی در سی ستمهای انرژی ،اتوما سیون توزیع ،نگهداری و تعمیرات در توزیع،
پایایی (قاهلی اطمینان) سیستمها ،سیستمهای پیچیده ،و نیز روششناسی پژوهش
و نگارش در مهندسی اس  .او نویسنده (همنویسنده) هیش از دویس وپنجاه م اله پژوهشی ،مروری ،ترویجی و آموزشی در
مجالت و کنفرانسها هوده و قریب هه چهل سخنرانی مهمان و کلیدی در رویدادهای علمی ملی و هینالمللی ارایه کرده اس .
علیرضتتتا هرای هیش از ده ستتتال در زمینهی مدیری داراییها (نگهداری و تعمیرات) ،اتوماستتتیون و تللیل دادهها در
شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی و معاونت نظارت بر توزیع توانیر خدم مشتتاوره داده اس ت  ،و قریب هه
پنجاه کارگاه آموز شی و دوره تخ ص صی آکادمیک و صنعتی هرای مهند سین ،مدیران و پژوه شگران صنعتی عر ضه نموده
اس .
علیرضا فریدونیان از اولین دوره انجمن علمی شبکه هوشمند با آن همکاری فعال داشته اس  .در دو دوره اول
در کمیتههای راهبردی و آموزشوپژوهش فعال هوده ،و نیز در دوره دوم م سئولی

شاخههای دان شجویی انجمن را هه عهده

داشتتته ،و همچنین در ستتال  ،1393دهیر علمی چهارمین کنفرانس شتتبکههای هوشتتمند –کنفرانس اصتتلی انجمن شتتبکه
هوشتتمند—هوده اس ت  .وی در دوره اخیر  1400-1397ها کستتب رای ستتوم در انتخاهات ،هه عنوان خزانهدار انجمن خدم
کرده ،و تالش قاهل توجهی هرای ههبود وضتتعی مالی انجمن ها تامین مناهع مالی و صتترفهجویی در هزینهها مبذول داشتتته
اس  ،که هه لطف الهی و ها کمک ارزشمند اعضای هیات مدیره و شورای اجرایی تا حدودی هه هار نشسته اس .
دکتر فریدونیان در دیگر انجمنهای علمی نیز مشتتتارک دارد ،و تاکنون توفیق داشتتتته که هه عنوان عضتتتو کمیته
فعالی های فنی شتتتبکه هوشتتتمند آیتریپلئی ( ،)IEEE SG TACرییس کمیته حرفههایهای جوان و پیش از آن کمیته
توسعه عضوی آیتریپلئی ) (IEEEهخش ایران ،دهیر ملور دادهکاوی در صنع توزیع کمیته ملی سیرد ) (CIREDایران،
هازرس انجمن مدیری ههرهوری ایران ،ع ضو شورای سیا س گذاری ر سانه انجمن شرک های اتوما سیون صنعتی ،دهیر
اجرایی کنفرانس مهندستتی هر  ،1396موستتس ن طه ارتباا اینکوز ) (INCOSEشتتاخه ایران در ستتال  ،1386و ستتازمان
دانشجویی مهندسی هر ایران داوطلبانه خدم کند.
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