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 -1سوابق تحصيلي و تدريس


لیسانس مهندسی برق -قدرت()08-08



فوق لیسانس مهندسی برق -کنترل()08-08



دکتری مهندسی برق – کنترل (-19تاکنون)

 -2عالقه مندي علمي و تخصص

 .4هوش مصنوعي و کنترل هوشمند
 .2رباتيک و طراحي بازوی چند درجه آزادی
 .0کنترل سيستمهای قدرت (شبکه های عصبي و فازی وعصبي-فازی)
 .1بهينه سازی های هوشمند ()GA ,PSO
 .9کنترل اینور ترها و مبدل های  DCبه DC

 .6ابزار دقيق (سنسور -عملگر ها و مبدل ها) :طراحي و مطالعه کاربردی
 PLC .7و شبکه کنترل صنعتي ()Field bus
 -3سوابق کاري-پژوهشي

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ممقان ( 4037تاکنون)
 مدرس مدعو در دانشگاه سراسری تبریز ()4054
 مدرس مدعو در دانشکده سما واحد ممقان ()4053
 مدیرگروه برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد ممقان ( 4033تاکنون)
 مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي واحد ممقان ( 4053تاکنون)
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-) توسعه و تکميل نرمافزار پيشبيني بار کوتاهمدت برق منطقه ای تهران و باار سراساری (قسامت اول
39  الي آذر ماه39  از مردادماه سال-پونک باختری-پژوهشگاه نيرو
-) توسعه و تکميل نرمافزار پيشبيني بار کوتاهمدت برق منطقه ای تهران و بار سراساری (قسامت دوم
36  الي خرداد39 از بهمن سال-پونک باختری-پژوهشگاه نيرو
تاليف يا تصنيف کتاب-4

،"DNA "کامپيوترهاي زيستتي و حستابگري، کامل صباحي و عادل اکبری مجاد، کوروش مهدیزاده
. تهران،4036  سال،انتشارات کردگاری

)ISI( مقاله در مجالت خارجي-5
 Kamel Sabahi, Sehraneh Ghaemi, Saeed Pezeshki,” Application of Type-2
Fuzzy Logic System for Load Frequency Control using Feedback Error
Learning Approaches" , Applied Soft Computing, Volume 21, August 2112,
Pages 1-11 . www.elsevier.com
 Kamel Sabahi, Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari shoorhedeli,”
Recurrent Fuzzy Neural Network by Using Feedback Error Learning
Approaches for LFC in Interconnected Power System“, Energy Conversion
and Management 93 (2335) 503–516. www.elsevier.com/locate/enconman
 Kamel Sabahi, A. Sharifi, M. Aliyari Shoorehdeli, M. Teshnehlab,“Load
Frequency Control in Interconnected Power System Using Multi-Objective PID
Controller journal of applied sciences, Asian network for science information

,2333.

 مقاله کامل در کنفرانس هاي معتبر خارجي-1-6


K.Sabahi, M.A.Nekoui, M.Teshnehlab, M.Aliyari and M.Mansouri, Load
Frequency Control in Interconnected Power System Using Modified
DynamicNeural Networks, 49th meditaranaen conferance on control& automation,
July-27-25, 2337, Athena, Greece.
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K.Mehdizadeh, M.A.Nekuoei, K.Sabahi, A.Akbari, A Modified DNA Computing
Algorithm to solve TSP, IEEE 0rd International Conference on Mechatronics,
Budapest, 2336.









Sharifi, K.Sabahi, M. Aliyari Shoorehdeli, M.A. Nekoui, M. Teshnehlab, Load
Frequency Control in Interconnected Power System using Multi-Objective PID
Controller, IEEE Conference on Soft Computing in Industrial Applications,
Muroran Hokkaido Japan, June 29-27،2333.
Ahmad faramarzi, Kamel sabahi,Recurrent Fuzzy Neural Network for DC- motor
control, Fifth International Conference on Genetic and Evolutionary
Computing,Japan,2344.
Kamel sabahi ,Application of ANN technique for DC- motor control by using
FEL Approches, Fifth International Conference on Genetic and Evolutionary
Computing,Japan,2344.

 مقاله کامل در کنفرانس هاي معتبر داخلي-2-6
K.Sabahi, M.Teshnehlab , M.Aliyari, K.Mehdizadeh, Dynamic Neural Network
by using Feedback Error Learning Approaches for LFC in Interconnected Power
System, 46th Iranian national conference electrical Engineering ,Tarbiat Modares
University, May 40-49, 2333,Tehran-Iran.

 عصبي جهت تنظيم-" آموزش بهينه شبکه فازی، محمد تشنه لب و مهدی علياری، کامل صباحي
" برای مسئله کنترل بار فرکانس در سيستمهای قدرت بهم پيوستهPID بهنگام پارامترهای کنترل کننده
. 4036  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد،اولين گنگره سيستمهای فازی و هوشمند

 "تغيير شکل و اصالح منحني پيش بيني بار کوتاه، کامل صباحي و پویا انصاریمهر، سعيده برقي نيا
مدت براساس اعمال نظر کابر مورد استفاده در بازار برق" سيزدهمين کنفرانس شبکه های توزیع نيروی
. 37  سال، زیبا کنار- گيالن،برق
"بررسي انرژی ژئوترمال در کوه آتشفشان سبالن "چهارمين،  کوروش مهدی زاده،کامل صباحي
4031  کاشان،کنفرانس فني مهندسي باشگاه پژوهشگران جوان
 داوري مقاالت و حضور در کنفرانسهاي مهندسي برق-6

36  دانشگاه صنعتي اصفهان، 31  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدین طوسي تهران سيستمهای هوشمند
) دانشگاه کاشان (رئيس نشست برتر گروه برق کنترل، 33  دانشگاه تبریز سال،39 دانشگاه تهران
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